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สารบัญ 
 

สวนท่ี 1 หลักสูตร  
 1. ชื่อหลักสูตร 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร (ใหระบุสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
5. ระบบการจัดการศึกษา 
6. แผนการศึกษา 
7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร 
9. ชื่อผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 
10. ชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 

 

สวนท่ี 2 นิสิต/นักศึกษา  
 1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 
3. คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค 
4. มาตรฐานผลการเรียนรู 

 

สวนท่ี 3 คณาจารย  
 1. ประธานหลักสูตร 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
3. อาจารยประจาํหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา (อนาคตใหใชคําเดียวกันกับของกระทรวงฯ) 
4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ 
5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจาํตอนักศึกษา 
6. แผนพัฒนาหลักสตูรและบุคลากรในระยะ 5 ป 

 

สวนท่ี 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู  
 1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด (Curriculum Mapping) 

2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 
 

สวนท่ี 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา  
 1. หองปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 
1.2. โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

2. แหลงบริการขอมูลทางวชิาการ 
2.1. หองสมุดและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.2. สิ่งอํานวยความสะดวก 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

สวนท่ี 6 ภาคผนวก  
 ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบนัการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 

ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณที่ผานการอนุมตัิ 
จากสภาสถาบนัการศึกษา 

ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) (เฉพาะวชิาที่ขอเทียบองคความรู) 
ภาคผนวก 4 คูมือปฏิบัติการที่ใชในการเรียนการสอน 
ภาคผนวก 5   อ่ืนๆ  
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คํารับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

ช่ือสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตขอนแกน คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
สาขาวิศวกรรมท่ีรับรองปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ปการศึกษาท่ีรับรองปริญญา ปการศึกษา 2565 
 

สวนท่ี 1 หลักสูตร 
 
1. ช่ือหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส  (หลักสูตรนานาชาติ) 
ช่ือภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering  Program in Logistics Engineering  

(International Program) 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส) 
ช่ือยอภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส) 
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering  (Logistics Engineering) 
ช่ือยอภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Logistics Engineering) 

 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : - 
วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : - 

 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2565) มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถแบบองครวมในดานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
วิศวกรรมโลจิสติกส มีทักษะและประสบการณการเรียนรูและการฝกปฏิบัติ พรอมสําหรับการทํางาน การแกปญหา 
และการพัฒนาความรูในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมโลจิสติกส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ 
เขาใจในสถานการณของโลกและสังคมท่ีมีความแตกตางหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปนบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคของสังคมและตลาดงานปจจุบัน รวมท้ังมีความพรอมในการติดตอสื่อสารกับองคกรตางประเทศและสามารถ
ทํางานไดในระดับนํานาชาติ 

 
4.2. *วัตถุประสงคของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2565) มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังนี้  
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1.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และประเทศชาติ 
ทําหนาท่ีเปนพลเมืองดี ประกอบวิชาชีพดวยความซ่ือสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ    

1.2.2 มีความรูความสามารถดานวิชาการในศาสตรดานวิศวกรรมโลจิสติกส ท้ังในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
สามารถประยุกตใชความรูในศาสตรดังกลาวไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงข้ึน 

1.2.3 มีความสนใจใฝรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
อยางตอเนื่อง ทันตอความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในศาสตรดานวิศวกรรมโลจิสติกส 
พรอมท้ังสามารถตอยอดความรูไดดวยตนเอง ตระหนักถึงความจําเปนในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ตลอดชีพ 

1.2.4 มีสามารถในการคิดวิเคราะห ริเริ่มสรางสรรคงาน และแกไขปญหางานทางวิศวกรรมโลจิสติกส ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยคํานึงถึงปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ  

1.2.5 มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ มีจิตสาธารณะ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะและ
เครือขาย สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2.6 มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและศัพทเทคนิคทางวิชาชีพในการติดตอสื่อสาร  
สามารถปฏิบัติงานในองคกรท่ีใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางได 
1.2.7 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางาน

ดานโลจิสติกสไดอยางมีประสิทธิภาพ    
1.2.8 มีแนวคิดและทักษะของการเปนผูประกอบการนวัตกรรม สามารถริเริ่มและนําเสนอโครงการทางดาน

ธุรกิจและเขาใจความรูในการประกอบอาชีพท่ีเปนธุรกิจของตนเองได   
* หมายเหตุ: หลักสูตรตองมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ

เพ่ือประโยชนในการรองรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาท่ีขอรับรองไดอยางเหมาะสม 
 
5. ระบบการจัดการศึกษา 

5.1. ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

โดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 
 

5.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ ระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม 
 

5.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
- ไมมี – 
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6. แผนการศึกษา 
 

แผนการศึกษาท่ี 1 : แผนการศึกษาฝกงาน  
 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN 001 203 Computer Programming 3(3-0-6) 
SC 201 005 General Chemistry 3(3-0-6) 
SC 201 006 General Chemistry Laboratory 1(0-2-1) 

SC 401 206 Calculus in Engineering I 3(3-0-6) 
SC 501 003 General Physics Laboratory I 1(0-3-2) 
SC 501 005 Fundamentals of Physics I 3(3-0-6) 

รวม 14 
 
ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
EN 001 200 Statics 3(3-0-6) 
EN 001 202 Engineering Drawing 3(2-3-6) 
EN 001 205 Engineering Skills Development 1(0-3-2) 
IC 011 002 Academic English 3(3-0-6) 
SC 401 207 Calculus for Engineering II 3(3-0-6) 
SC 501 004 General Physics Laboratory II 1(0-3-2) 
SC 501 006 Fundamentals of Physics II 3(3-0-6) 
XXX XXX Free Elective 3 

รวม 20 
 
ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN 211 001 Fundamentals of Electrical Engineering 3(3-0-6) 
EN 512 300 Thermodynamics I 3(3-0-6) 
IC 011 012 Leadership and Change Management 3(3-0-6) 
IC 011 018 Logical Thinking and Problem Solving 3(3-0-6) 
IC 011 019 Creative Entrepreneurship 3(3-0-6) 
IC 011 001 Critical Reading and Writing 3(3-0-6) 
SC 402 202 Calculus in Engineering III 3(3-0-6) 

รวม 21 
 
ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN 002 204 Engineering Materials 3(3-0-6) 
EN 412 000 Engineering Statistics 3(3-0-6) 
EN 412 002 Mechanical and Materials Engineering Laboratory 1(0-3-2) 
EN 212 002 Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory 1(0-3-2) 
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EN 412 300 Industrial Work Study and Productivity Improvement 3(3-0-6) 
IC 011 00X Second Foreign Language 3(3-0-6) 
SC 402 302 Differential Equations in Engineering 3(3-0-6) 

รวม 17 
 
ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN 003 206 Fundamentals of Artificial Intelligence 2(1-2-3)  

EN 412 500 Manufacturing Processes 3(3-0-6) 
EN 413 101 Operations Research 3(3-0-6) 
EN 413 302 Safety Engineering 3(3-0-6) 
EN 413 400 Engineering Economics 3(3-0-6) 
EN 463 100 Logistics and Supply Chain Management 3(3-0-6) 
EN 463 104 Industrial and Logistics Engineering Laboratory 1(0-3-2) 
IC 011 020 Basic Personal Financial Planning 3(3-0-6) 

รวม 21 
 
ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN 413 003 Manufacturing Engineering Laboratory 1(0-3-2) 
EN 413 103 Production Planning and Control 3(3-0-6) 
EN 413 200 Quality Control 3(3-0-6) 
EN 463 103 Warehouse Design and Management 3(3-0-6) 
EN 463 105 Product Design and Development 3(3-0-6) 
EN 463 761 Seminar for Logistics Engineering 1(1-0-2) 
IC 011 00X Second Foreign Language 3(3-0-6) 
IC 011 015 Career Preparation and Professionalism 3(3-0-6) 

รวม 20 
 
ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN 463 796 การฝกงาน 1(0-3-1) 
รวม 1 

 
ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN 414 117 Project Feasibility Study 3(3-0-6) 
EN 464 103 Transportation and Distribution 3(3-0-6) 
EN 464 204 Optimization Modeling for Logistics 3(3-0-6) 
EN 464 998 Logistics Engineering Pre-Project 1(0-3-2) 
EN xxx xxx Elective Course 3 
IC 011 016 Information Literacy 3(3-0-6) 
XXX XXX Free Elective 3 
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รวม 19 
ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN 464 999 Logistics Engineering Project 2(0-6-3) 
EN xxx xxx Elective Course 3 

รวม 5 
 
 

แผนการศึกษาท่ี 2 : แผนการศึกษาสหกิจศึกษา  
 

ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN 001 203 Computer Programming 3(3-0-6) 
SC 201 005 General Chemistry 3(3-0-6) 
SC 201 006 General Chemistry Laboratory 1(0-2-1) 

SC 401 206 Calculus in Engineering I 3(3-0-6) 
SC 501 003 General Physics Laboratory I 1(0-3-2) 
SC 501 005 Fundamentals of Physics I 3(3-0-6) 

รวม 14 
 
ปการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
EN 001 200 Statics 3(3-0-6) 
EN 001 202 Engineering Drawing 3(2-3-6) 
EN 001 205 Engineering Skills Development 1(0-3-2) 
IC 011 002 Academic English 3(3-0-6) 
SC 401 207 Calculus for Engineering II 3(3-0-6) 
SC 501 004 General Physics Laboratory II 1(0-3-2) 
SC 501 006 Fundamentals of Physics II 3(3-0-6) 
XXX XXX Free Elective 3 

รวม 20 
 
ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN 211 001 Fundamentals of Electrical Engineering 3(3-0-6) 
EN 512 300 Thermodynamics I 3(3-0-6) 
IC 011 012 Leadership and Change Management 3(3-0-6) 
IC 011 018 Logical Thinking and Problem Solving 3(3-0-6) 
IC 011 019 Creative Entrepreneurship 3(3-0-6) 
IC 011 001 Critical Reading and Writing 3(3-0-6) 
SC 402 202 Calculus in Engineering III 3(3-0-6) 

รวม 21 
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ปการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN 002 204 Engineering Materials 3(3-0-6) 
EN 412 000 Engineering Statistics 3(3-0-6) 
EN 412 002 Mechanical and Materials Engineering Laboratory 1(0-3-2) 
EN 212 002 Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory 1(0-3-2) 
EN 412 300 Industrial Work Study and Productivity Improvement 3(3-0-6) 
IC 011 00X Second Foreign Language 3(3-0-6) 
SC 402 302 Differential Equations in Engineering 3(3-0-6) 

รวม 17 
 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN 003 206 Fundamentals of Artificial Intelligence 2(1-2-3)  

EN 412 500 Manufacturing Processes 3(3-0-6) 
EN 413 101 Operations Research 3(3-0-6) 
EN 413 302 Safety Engineering 3(3-0-6) 
EN 413 400 Engineering Economics 3(3-0-6) 
EN 463 100 Logistics and Supply Chain Management 3(3-0-6) 
EN 463 104 Industrial and Logistics Engineering Laboratory 1(0-3-2) 
IC 011 020 Basic Personal Financial Planning 3(3-0-6) 

รวม 21 
 

ปการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN 413 003 Manufacturing Engineering Laboratory 1(0-3-2) 
EN 413 103 Production Planning and Control 3(3-0-6) 
EN 413 200 Quality Control 3(3-0-6) 
EN 463 103 Warehouse Design and Management 3(3-0-6) 
EN 463 105 Product Design and Development 3(3-0-6) 
EN 463 761 Seminar for Logistics Engineering 1(1-0-2) 
IC 011 00X Second Foreign Language 3(3-0-6) 
IC 011 015 Career Preparation and Professionalism 3(3-0-6) 

รวม 20 
 

ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN 414 117 Project Feasibility Study 3(3-0-6) 
EN 464 103 Transportation and Distribution 3(3-0-6) 
EN 464 204 Optimization Modeling for Logistics 3(3-0-6) 
EN xxx xxx Elective Course 3 

IC 011 016 Information Literacy 3(3-0-6) 
XXX XXX Free Elective 3 
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รวม 18 
ปการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN 464 785 Cooperative Education in Logistics Engineering 6 
รวม  

 
7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา 

ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนน
ของรายวิชาระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ (เอกสารแนบทายหมายเลข 1) และระเบียบมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 (เอกสารแนบทายหมายเลข 2) หรือระเบียบท่ีจะ
ปรับปรุงใหม 

 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส 
(หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2560 

- การเปดการเรียนการสอน โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
- สภามหาวิทยาลัยขอนแกน อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 11/2564 เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 

 
9. ช่ือผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 

 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกลุ ตําแหนงบริหาร วาระการดํารงตําแหนง 

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ 2562 - พ.ศ 2566 

 
10. ช่ือผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 

 

ตารางแสดงรายชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง โทรศัพท E-mail 

1 รศ.ดร.ปนิทัศน สุรยีธนาภาส ประธานหลักสตูร 092-280-5193 panisu@kku.ac.th 
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สวนที่ 2 นิสติ/นักศึกษา 
 
1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1. เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

2. เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ 2562 หมวดท่ี 3 ขอ 13 และ

เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา (เอกสารแนบทายหมายเลข 6) หรือเปนไป

ตามระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม และ 

3. สําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีไมมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ

ท่ีไมเปนไปตามเกณฑคุณสมบัติการรับบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปการศึกษาท่ีเขาศึกษากําหนด ผูเขา

ศึกษาจะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานดานทักษะภาษาอังกฤษ หรือเขารวมการอบรม/กิจกรรม เพ่ือปรับ

พ้ืนฐานดานทักษะภาษาอังกฤษ ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด 

 
2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป 

 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา 
ตารางท่ี 1: ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ม.6 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปท่ี 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปท่ี 3 - - 40 40 40 
ช้ันปท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
 

 
3. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค (ตามขอตกลง Washington Accord หรือ ตามขอตกลง Sydney Accord) 

3.1 แสดงความเช่ือมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามขอตกลง Washington Accord 
ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

(Graduate Attributes) 
ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม (Engineering 
Knowledge) 
- สามารถประยุกตใชความรูทางดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม และความรู  เฉพาะทาง
วิศวกรรม เพ่ือการแกไขและหาคําตอบ 
ของปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซอน 

1. SC 401 206 
แคลคูลสัสาํหรับ
วิศวกรรมศาสตร 1 
Calculus for 
Engineering I 

 พีชคณิตเวกเตอรสําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ 
พีชคณิตเวกเตอรใน 2 มิติและ 3 มิติ  เรขาคณิตวิเคราะห   
ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดยีว  อนุพันธ
ของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต พิกัดเชิงข้ัว จํานวน
เชิงซอน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร  ปริพันธข้ันแนะนํา  การหา
ปริพันธเชิงตัวเลข 
 Matrix algebra for solving system equations, 
vector algebra in 2 - D and  3 - D, analytic geometry, 
limits and continuity of real valued functions of one 
variable, derivatives and their applications, polar 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

coordinates, complex number, math induction, 
introduction to integral,  numerical integration. 

2. SC 501 005 
ฟสิกสมูลฐาน 1 
Fundamentals of 
Physics I 

เวกเตอร แรงและการเคลื่อนท่ี การคงตัวของโมเมนตัม
และพลังงาน การเคลื่อนท่ีแบบออสซิลเลต การเคลื่อนท่ีของ
วัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตรของของไหล ความรอน และเทอรโม
ไดนามิกส อันตรกิริยาความโนมถวง 

Vectors, force and motion, conservation of 
momentum and energy, oscillation motion, rigid 
bodies motion, fluids dynamics, heat and 
thermodynamics and gravitational interaction 

3. SC 501 003 
ป ฏิ บั ติ ก า ร ฟ สิ ก ส
ท่ัวไป 1 
General Physics 
Laboratory I 

การวัดและวิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัส
แบบของยัง ลูกตุมนาฬิกาอยางงาย เครื่องช่ังความถวงจําเพาะ 
การวัดความหนืดของของเหลวโดยใชกฎของสโตกส พลศาสตร
การหมุน สัมประสิทธ์ิของการขยายตัวตามเสน การสั่นพองใน
ทออากาศ การทดลองของเมลด 

Measurement and data analysis, component of 
force, Young’s modulus, simple pendulum, Westphal 
specific gravity balance, viscosity measurement using 
Stoke’s law, rotational dynamics, coefficient of linear 
expansion, resonance in air columns and Meld’s 
experiment 

4. SC 201 005 
เคมีท่ัวไป 
General 
Chemistry 

 บทนํา ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี 
แกส ของแข็ง ของเหลวและสารสะลาย อุณหพลศาสตรเคมี 
ระบบการถายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุล เคมี
และสมดุลไอออน ตารางธาตุ  และธาตุ เรพรี เซนเททีฟ 
โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร 
 Introduction, stoichiometry, atomic structure, 
chemical boding, gas, solid, liquid and solution, 
chemical thermodynamics, electron transferring 
system, chemical kinetics, chemical and ionic 
equilibria, periodic table and representative 
elements, transition metals, nuclear chemistry 

5. SC 201 006 
ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
General 
Chemistry 
Laboratory 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหาในวิชา SC 201 005 (เคมี
ท่ัวไป) หรือ SC 201 007 (เคมีพ้ืนฐาน) หรือ SC 201 008 
(เคมีหลักมูล) 
 The la  boratory experiments related to 
contents in SC 201 005 (General Chemistry) or SC 201 
007 (Basic Chemistry) or SC 201 008 (Fundamental 
Chemistry) 

6. SC 401 207 
แคลคูลสัสาํหรับ
วิศวกรรมศาสตร 2 

 เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของ
ฟงกชันตัวแปรเดียว  ฟงกชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความ
ตอเน่ืองของฟงกชันหลายตัวแปร  อนุพันธยอย ลําดับและ
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

Calculus for 
Engineering II 

อนุกรมอนันตของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง สมการเชิงอนุพันธ
และการประยุกตข้ันแนะนํา 
 Techniques of integration, application of 
integration of  real valued functions of one variable, 
functions of several variables, limits and continuity of  
functions of several variable, partial derivatives, 
sequence and series of real numbers, power series 
introduction to differential equations and their 
applications 

7. SC 501 006 
ฟสิกสมลูฐาน 2 
Fundamentals of 
Physics II 

 อันตร กิริยาทางไฟฟา อันตร กิริยาทางแม เหล็ก 
สนามไฟฟาสถิตและสนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็กไฟฟาท่ี
ข้ึนตอเวลา กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การเคลื่อนท่ีแบบ
คลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ทฤษฎีควอนตัมเบ้ืองตน 
โครงสรางอะตอม นิวเคลียสและรังสีฟสิกสเบ้ืองตน   
 Electric interaction, magnetic interaction, 
electrostatic and static magnetic field, 
electromagnetic induction, electric current and 
electronics, wave motion, electromagnetic wave, 
optics, introduction to quantum theory, atomic 
structure nucleus and introduction to radiation 
physics 

8. SC 501 004 
ปฏิบัติการฟสิกส
ท่ัวไป 2 
General Physics 
Laboratory II 

 วีทสโตนบริดจ แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจร RC 
มัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจก 
การหาความยาวโฟกัสของเลนส การหาคาดัชนีหักเหของ
ของเหลว สเปกโตรมิเตอร วงแหวนของนิวตัน 
 Wheatstone bridge, tangent galvanometer, RC-
circuit, mustimeter, oscilloscope, determine the focal 
lengths of the concave and convex spherical mirrors, 
determine the focal lengths of the concave and 
convex lenses, determine of the refractive  index of 
liquid by using a convex lens and a plane mirror, 
spectrometer and Newton’s rings 

9. EN 001 200 
สถิตยศาสตร 
Statics 

 แนวคิดของสถิตยศาสตร ระบบแรงและแรงลัพธ  
สภาวะสมดุล การวิเคราะหโครงสรางเบ้ืองตน แรงเสียดทาน 
จุดศูนยถวงกลางเรขาคณิต หลักการงานสมมติ และ พลศาสตร
เบ้ืองตน 
 Statics concept, force system and resultant, 
equilibrium, fundamental structural analysis, friction, 
centroid, principle of virtual work and introduction to 
dynamics 

10. SC 402 202 
แคลคูลสัทาง
วิศวกรรมศาสตร 3 

 พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพ้ืนผิว
ใน 3 มิติ ปริภูมิยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหา
อนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การ
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

Calculus for 
Engineering III 

ประยุกตของอนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลาย
ช้ัน ระบบพิกัดและการหาปริพันธในระบบตางๆ ปริพันธตาม
เสน ปริพันธตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ 
 Vector algebra in three dimensions, line, plane 
and surface in 3D, euclidean space, functions of 
several variables, Jacobian, derivatives of functions of 
several variables, directional derivatives, applications 
of derivatives of functions of several variables, 
multiple integrals, coordinate systems and integration 
in various systems, line integrals, surface integrals, 
integral theorems 

11. EN 211 001 
หลักมลูของ
วิศวกรรมไฟฟา 
Fundamentals of 
Electrical 
Engineering 

    การวิเคราะหแรงดัน กระแสและกําลังไฟฟา ใน
วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ หมอแปลงไฟฟา 
เครื่องจักรกลไฟฟาข้ันแนะนํา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอร
ไฟฟา หลักการของระบบไฟฟาสามเฟส วิธีการสงกําลังไฟฟา 
เครื่องมือวัดไฟฟาข้ันพ้ืนฐาน อุปกรณสารก่ึงตัวนําข้ันแนะนํา 
 Analysis of voltage, current and power in direct 
current and alternating current circuits, transformers, 
introduction to electric machinery, generators, 
motors, concepts of three-phase systems, methods 
of power transmission, basic electrical measuring 
instruments, introduction to semiconductor devices 

12. EN 212 002 
ปฏิบัติการหลักมลู
ของวิศวกรรมไฟฟา 
Fundamentals of 
Electrical 
Engineering 
Laboratory 

 ปฏิบัติการตามหัวขอท่ีสอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 
EN 211 001 อยางนอย 10 การทดลอง 
 Perform at least 10 experiments according to 
the topics relevant to EN 211 001 

13. EN 512 300 
อุณหพลศาสตร 1 
Thermodynamics I 

 แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร สมบัติและ
กระบวนการของแกสอุดมคติ ไอนํ้า และสสารอ่ืนๆ งานและ
พลังงาน กฎขอท่ีหน่ึงของอุณหพลศาสตร กฎขอท่ีสองของอุณ
หพลศาสตร เอนโทรป วัฏจักรคารโน พ้ืนฐานการถายโอน
ความรอน วัฏจักรกําลังแกส วัฏจักรกําลังไอและวัฏจักรกําลัง
รวม วัฏจักรความเย็น 
 Thermodynamic concepts and definitions, 
properties and processes of ideal gas, steam and 
some other substances, work and energy, the first law 
of thermodynamics, the second law of 
thermodynamics, entropy, Carnot cycle, basic heat 
transfer, gas power cycles, vapor and combined 
power cycles, refrigeration cycles 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
(Graduate Attributes) 
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รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

14. SC 402 302 
สมการเชิงอนุพันธ
ทางวิศวกรรมศาสตร 
Differential 
Equations for 
Engineering 

 สมการเชิงอนุพันธอันดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธอันดับ
สอง สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง และการประยุกต  สมการเชิง
อนุพันธเชิงเสนท่ีมีสัมประสิทธ์ิเปนตัวแปร ระบบสมการเชิง
อนุพันธเชิงเสน ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต 
อนุกรมฟูเรียร ขอปญหาคาขอบ สมการเชิงอนุพันธยอย
เบ้ืองตน 
 First order differential equations, second order 
differential equations, higher order  differential 
equations and applications, linear differential 
equations with variable coefficients, system of linear 
differential equations, Laplace transforms and 
applications, Fourier series, boundary value 
problems, elementary partial differential equations. 

15. EN 002 204 
วัสดุวิศวกรรม 
Engineering 
Materials 

 ความสัมพันธระหวางโครงสราง กระบวนการผลิต และ
การใชงานวัสดุวิศวกรรมกลุมหลัก แผนภาพสมดุลเฟสและการ
แปลความหมาย สมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
 Relationship among structures production 
processes applications of main groups of engineering 
materials, phase equilibrium diagrams and their 
interpretations, mechanical properties and materials 
degradation 

16. EN 412 000 
สถิติวิศวกรรม 
Engineering 
Statistics 

 ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม สถิติเชิงอนุมาน การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอย
และสหสัมพันธ  การใชวิธีการทางสถิติเปนเครื่องมือในการ
แกไขปญหา 
 Probability theory, random variables, inferential 
statistics, hypothesis testing, analysis of variance, 
regression and correlation, using statistical methods 
as the tool in problem solving 

17. EN 412 300 
การศึกษางาน
อุตสาหกรรมและ
การเพ่ิมผลิตภาพ 
Industrial Work 
Study and 
Productivity 
Improvement 

 กระบวนการแกปญหาท่ัวไป ความรูในการปฏิบัติงาน
ดานการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ และ
การประยุกตหลักการเศรษฐกิจทางการเคลื่อน การใชแผนภูมิ
กระบวนการไหลและแผนภาพ แผนภูมิคน-เครื่องจักร แผนภูมิ
ไซโม การศึกษาเคลื่อนไหวแบบจุลภาค สูตรเวลาและการหา
เวลามาตรฐาน การสุมตัวอยางงาน การวิเคราะหการ
ปฏิบัติงาน การจัดสมดุลสายการผลิต การประเมินสมรรถนะ
การทํางาน ระบบขอมูลมาตรฐาน และการใชอุปกรณท่ี
เก่ียวของกับการทํางาน การเพ่ิมผลิตผลโดยการปรับปรุง
วิธีการทํางานและคาแรงจูงใจ    
 General problem solving process, working 
knowledge of the time and motion study, practices, 
procedures, and application of principles of motion 
economy, use of flow process charts and diagram, 
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(Graduate Attributes) 
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Man-Machine chart, Simo chart, micro-motion study, 
time formulas and determination of standard time, 
work sampling, operation analysis, line balanceing, 
performance rating, standard data systems and use of 
equipment related to the work, increase of 
productivity by the improvement of work method 
and incentive 

18. EN 412 002
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล
และวัสด ุ
Mechanical and 
Materials 
Engineering 
Laboratory 

ปฏิบัติการจํานวน 10-12 ปฏิบัติการ เก่ียวกับปฏิบัติการ
การวัดทางวิศวกรรมเบ้ืองตน ไดแก การวัดอุณหภูมิ การวัด
ความดัน การวัดอัตราการไหล ฯลฯ ปฎิบัติการทางดานวัสดุ 
ไดแก ความเคน ความเครียด ความลา ความแข็ง การกระแทก 
ฯลฯ และปฏิบัติการการตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุ
เบ้ืองตน  

Ten to twelth experiments including basic of 
engineering measurement, temperature, pressure and 
flow rate measurements, materials testing laboratory, 
stress, stain, fatique, hardness and impact testing, 
characterization laboratory 

19. EN 412 500
กระบวนการผลติ 
Manufacturing 
Processes 

 กระบวนการผลิตข้ันแนะนํา ทฤษฎีและแนวคิดของ
กระบวนการผลิต การหลอ การข้ึนรูป การตัดเฉือน และการ
เช่ือมประสาน ความสัมพันธของวัสดุและกระบวนการผลิต 
หลักมูลของตนทุนการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหมในกระบวนการ
ผลิต 
    Introduction to manufacturing processes, 
theory and concept of manufacturing processes such 
as casting, forming, machining and welding, material 
and manufacturing processes relationships, 
fundamentals of manufacturing cost, modern 
technology in manufacturing processes 

20. EN 413 302
วิศวกรรมความ
ปลอดภัย 
Safety 
Engineering 

 การศึกษาหลักการการปองกันความสูญเสีย การ
ออกแบบ วิเคราะห และการควบคุมภัยอันตรายจากสถานท่ี
กระทําตอสวนตางๆ ของรางกาย เทคนิคดานความปลอดภัย
เชิงระบบ หลักการจัดการความปลอดภัย และกฎหมายดาน
ความปลอดภัย 
 Study of loss prevention principle, design, 
analysis and control of workplace hazards acting on 
human element, system safety techniques, principles 
of safety management and safety laws 

21. EN 413 400
เศรษฐศาสตร
วิศวกรรม 
Engineering 
Economy 

  นิยามตางๆ ทางเศรษฐศาสตร คาเงินท่ีเปลี่ยนตาม
เวลาและคาเทียบเทา วิธีการเปรียบเทียบแบบตางๆ การ
วิเคราะหจุดคุมทุน การประเมินการทดแทน การประมาณ
ตนทุน ตนทุนมาตรฐาน คาเสื่อมราคา  ประมาณการผลภาษี
เงินได ความเสี่ยงและความไมแนนอน 
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 Definition of economic terms, money-time 
relationships and equivalence, methods of 
comparison, break-even analysis, evaluation of 
replacement, cost estimation, standard cost, 
depreciation, estimating income tax consequences, 
risk and uncertainty 

22. EN 413 101 
การวิจัยดําเนินงาน 
Operations 
Research 

ระเ บียบวิ ธีการ วิจัยดํ า เ นินงานในการแกปญหา
วิศวกรรมอุตสาหการแผนใหมข้ันแนะนํา การใชแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร การโปรแกรมเชิงเสน แบบจําลองการขนสง 
การจัดการโครงงาน ทฤษฎีเกมส ทฤษฎีแถวคอย แบบจําลอง
วัสดุคงคลัง การจําลองในกระบวนการตัดสินใจ และการใช
ซอรฟแวรท่ีเก่ียวของ 

An introduction to the methodology of 
operations research in modern industrial engineering 
problem solving, the use of mathematical models, 
linear programming, transportation model, project 
management, games theory, queuing theory, 
inventory model, simulation in decision making 
process and using software 

23. EN 463 104 
ปฏิบัติการวิศวกรรม
อุตสาหการและ 
โลจสิติกส 
Industrial and 
Logistics 
Engineering 
Laboratory 

     ปฏิบัติการในหัวขอดานการวิเคราะหงานอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส ไดแก การใชเครื่องมือตางๆเพ่ือวิเคราะหและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานและเพ่ิมผลผลิต จัดเสนทางการ
ขนสง การจัดการสินคาคงคลัง การใชระบบอัตโนมัติ  
        Experiments on the topics of industrial and 
logistics analysis including the use of tools to analyze 
and improve work processes and increase 
productivity, transportation routing, inventory 
management, automation system. 

24. EN 413 003
ปฏิบัติการวิศวกรรม
การผลิต 
Manufacturing 
Engineering 
Laboratory 

ปฏิบัติการในหัวขอดานวิศวกรรมการผลิต การหลอ  
กระบวนการทางความรอน การข้ึนรูป การเช่ือม และการตัด
เฉือน 

Laboratory on topics of manufacturing 
engineering, casting, heat treatment, forming, welding 
and machining 

25. EN 413 106
การวางแผนและ
ควบคุมการผลติ 
Production 
Planning and 
Control 

ระบบการผลิตข้ันแนะนํา เทคนิคการพยากรณ การ
จัดการวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุน
และกําไรสําหรับการตัดสินใจ  การกําหนดงานการผลิต การ
ควบคุมการผลิต 

Introduction to production systems, forecasting 
techniques, inventory management, production 
planning, cost and profitability analysis for decision 
making, production scheduling, production control 
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26. EN 413 200
การควบคุมคณุภาพ 
Quality Control 

ปรัชญาและหลักการพ้ืนฐานของการปรับปรุงคุณภาพ
ข้ันแนะนํา การบริหารคุณภาพแบบสมบูรณแบบ วิธีการทาง
สถิติท่ีใชในการจัดการคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 
การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมประเภทตางๆ 
การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะห
ระบบการวัด แผนชักตัวอยางเพ่ือการยอมรับ  

Introduction to the philosophy and basic 
concepts of quality improvement, total quality 
management (TQM), statistical methods for quality 
management, quality control techniques, statistical 
process control (SPC), various types of control charts, 
process capability analysis, measurement system 
analysis, acceptance sampling plans 

27. EN 463 105
การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม  
Product Design 
and Development 

        กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ การออกแบบ
ผลิตภัณฑและบริการใหม แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ การทําความเขาใจลูกคา การออกแบบการทดลอง
เพ่ือทดสอบสินคาตนแบบ การพัฒนากระบวนการใหม การ
กระจายหนาท่ีเชิงคุณภาพ การออกแบบกลยุทธทางการตลาด 
        Process of product development, new product 
and service design, basic concept of product 
development, understanding consumers, 
experimental design for evaluation of prototype 
product, new process development, quality function 
deployment, design of marketing strategy 

28. EN 463 796
การฝกงาน 
Practical Training                                                     

นักศึกษาตองฝกงานในงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส อยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับ
หนวยงานท่ีสาขาวิชาเห็นชอบ และนักศึกษาตองนําเสนอ
รายงานการฝกงาน 

Each student is required to complete practical 
work related to his or her chosen field of Logistics 
Engineering at least 30 working days. The practical 
work must be carried out with the approval of the 
practical training committee. A written report on the 
work done during the training must be submitted 

29. EN 414 117
การศึกษาความ
เปนไปไดของ
โครงการ 
Project Feasibility 
Study 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการข้ันแนะนํา การ
วางแผนโครงการ การวิเคราะหโครงการโดยใชบูรณาการองค
ความรูดานวิศวกรรมอุตสาหการในดานตางๆ ไดแก การ
วิเคราะหดานตลาด การวิเคราะหดานเทคนิควิศวกรรม การ
วิเคราะหดานการเงิน และดานการบริหารการวิเคราะห
โครงการภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน การติดตาม
และประเมินผลโครงการ กรณีศึกษาของการศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ 
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Introduction to project feasibility study, project 
analyses on intregrated industrial engineering 
knowledge involving marketing, technical, financial, 
and managerial issues, analyzing the project under 
risk and uncertainty, project monitoring and 
evaluation, case studies of project feasibility studies 

2 การวิเคราะหปญหา (Problem 
Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบคน 
และวิเคราะห ปญหาทางวิศวกรรมท่ี
ซับซอน เพ่ือใหไดขอสรุป ของปญหาท่ีมี
นั ย สํ า คั ญ  โ ด ย ใ ช  ห ลั ก ก า ร ท า ง 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรธรรมชาติ และ 
วิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร 

1. IC 011 018 
การคิดเชิงตรรกะ
และการแกปญหา 
Logical Thinking 
and Problem 
Solving 

หลักการ แนวคิด กระบวนการ การคิดเชิงตรรกะและการ
แกปญหา การคนหาขอมูลและความรู  การโตแยง และ
กระบวนการการใหเหตุผล เทคนิคและการประยุกตสําหรับ
แนวทางตรรกะในการคิดอยางมีเหตุผล การแกปญหา และการ
ตัดสินใจ 
Principles, concepts, processes in logical thinking and 
problem solving, information and knowledge 
searching, argument and reasoning processes, 
techniques and applications for a logical approach to 
rational thinking, problem solving, and decision 
making 

2. EN 412 000  
สถิติวิศวกรรม  
Engineering 
Statistics 

ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม สถิติเชิงอนุมาน การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอย
และสหสัมพันธ  การใชวิธีการทางสถิติเปนเครื่องมือในการ
แกไขปญหา 

Probability theory, random variables, inferential 
statistics, hypothesis testing, analysis of variance, 
regression and correlation, using statistical methods 
as the tool in problem solving 

3. EN 412 300 
การศึกษางาน
อุตสาหกรรมและ
การเพ่ิมผลิตภาพ 
Industrial Work 
Study and 
Productivity 
Improvement 

กระบวนการแกปญหาท่ัวไป ความรูในการปฏิบัติงาน
ดานการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ และ
การประยุกตหลักการเศรษฐกิจทางการเคลื่อน การใชแผนภูมิ
กระบวนการไหลและแผนภาพ แผนภูมิคน-เครื่องจักร แผนภูมิ
ไซโม การศึกษาเคลื่อนไหวแบบจุลภาค สูตรเวลาและการหา
เวลามาตรฐาน การสุมตัวอยางงาน การวิเคราะหการ
ปฏิบัติงาน การจัดสมดุลสายการผลิต การประเมินสมรรถนะ
การทํางาน ระบบขอมูลมาตรฐาน และการใชอุปกรณท่ี
เก่ียวของกับการทํางาน การเพ่ิมผลิตผลโดยการปรับปรุง
วิธีการทํางานและคาแรงจูงใจ    

General problem solving process, working 
knowledge of the time and motion study, practices, 
procedures, and application of principles of motion 
economy, use of flow process charts and diagram, 
Man-Machine chart, Simo chart, micro-motion study, 
time formulas and determination of standard time, 
work sampling, operation analysis, line balanceing, 
performance rating, standard data systems and use of 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

equipment related to the work, increase of 
productivity by the improvement of work method 
and incentive 

4. EN 412 002  
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล
และวัสด ุ  
Mechanical and 
Materials 
Engineering 
Laboratory 

ปฏิบัติการจํานวน 10-12 ปฏิบัติการ เก่ียวกับปฏิบัติการ
การวัดทางวิศวกรรมเบ้ืองตน ไดแก การวัดอุณหภูมิ การวัด
ความดัน การวัดอัตราการไหล ฯลฯ ปฎิบัติการทางดานวัสดุ 
ไดแก ความเคน ความเครียด ความลา ความแข็ง การกระแทก 
ฯลฯ และปฏิบัติการการตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุ
เบ้ืองตน  

Ten to twelth experiments including basic of 
engineering measurement, temperature, pressure and 
flow rate measurements, materials testing laboratory, 
stress, stain, fatique, hardness and impact testing, 
characterization laboratory 

5. EN 412 500
กระบวนการผลติ 
Manufacturing 
Processes 

กระบวนการผลิตข้ันแนะนํา ทฤษฎีและแนวคิดของ
กระบวนการผลิต การหลอ การข้ึนรูป การตัดเฉือน และการ
เช่ือมประสาน ความสัมพันธของวัสดุและกระบวนการผลิต 
หลักมูลของตนทุนการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหมในกระบวนการ
ผลิต 

Introduction to manufacturing processes, 
theory and concept of manufacturing processes such 
as casting, forming, machining and welding, material 
and manufacturing processes relationships, 
fundamentals of manufacturing cost, modern 
technology in manufacturing processes 

6. EN 413 400
เศรษฐศาสตร
วิศวกรรม 
Engineering 
Economy 

นิยามตางๆ ทางเศรษฐศาสตร คาเงินท่ีเปลี่ยนตามเวลา
และคาเทียบเทา วิธีการเปรียบเทียบแบบตางๆ การวิเคราะห
จุดคุมทุน การประเมินการทดแทน การประมาณตนทุน ตนทุน
มาตรฐาน คาเสื่อมราคา  ประมาณการผลภาษีเงินได ความ
เสี่ยงและความไมแนนอน 

Definition of economic terms, money-time 
relationships and equivalence, methods of 
comparison, break-even analysis, evaluation of 
replacement, cost estimation, standard cost, 
depreciation, estimating income tax consequences, 
risk and uncertainty 

7. EN 413 101 
การวิจัยดําเนินงาน 
Operations 
Research 

ระเ บียบวิ ธีการ วิจัยดํ า เ นินงานในการแกปญหา
วิศวกรรมอุตสาหการแผนใหมข้ันแนะนํา การใชแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร การโปรแกรมเชิงเสน แบบจําลองการขนสง 
การจัดการโครงงาน ทฤษฎีเกมส ทฤษฎีแถวคอย แบบจําลอง
วัสดุคงคลัง การจําลองในกระบวนการตัดสินใจ และการใช
ซอรฟแวรท่ีเก่ียวของ 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

An introduction to the methodology of 
operations research in modern industrial engineering 
problem solving, the use of mathematical models, 
linear programming, transportation model, project 
management, games theory, queuing theory, 
inventory model, simulation in decision making 
process and using software 

8. EN 413 003
ปฏิบัติการวิศวกรรม
การผลิต 
Manufacturing 
Engineering 
Laboratory 

ปฏิบัติการในหัวขอดานวิศวกรรมการผลิต การหลอ  
กระบวนการทางความรอน การข้ึนรูป การเช่ือม และการตัด
เฉือน 

Laboratory on topics of manufacturing 
engineering, casting, heat treatment, forming, welding 
and machining 

9. EN 463 103  
การออกแบบและ
การจัดการคลังสินคา 
Warehouse 
Design and 
Management 

การออกแบบคลังสินคาและการวางแผนดานอุปกรณ
และสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันแนะนํา บทบาทของคลังสินคา 
ทําเลท่ีตั้งคลังสินคา กระบวนการในคลังสินคา (การรับเขาและ
การเก็บสินคา การหยิบสินคา การเติมเต็มสินคา การสงมอบ
สินคา) แผนผังคลังสินคาและการออกแบบ อุปกรณจัดเก็บและ
ขนถายวัสดุภายในคลังสินคา ตนทุนคลังสินคา ระบบบริหาร
จัดการคลังสินคา 

Introduction to warehouse design and facilities 
planning, the role of warehouses, warehouse 
location, warehouse processes (receiving and put-
away, order picking, replenishment, and dispatching), 
warehouse layout and design, storage and material 
handling equipment in the warehouse, warehouse 
costs, warehouse management systems 

10. EN 464 103  
การขนสงและการ
กระจายสินคา 
Transportation 
and Distribution 

แนะนําการขนสงและการกระจายสินคา การกําหนด
ตําแหนงท่ีตั้งศูนยกระจายสินคา การคํานวณตัวแบบการขนสง
สินคา และการออกแบบและจัดการคลังสินคา การจัดการ
สินคาคงคลัง 

Introduction to transportation and distribution, 
distributor location, computation of transportation 
models, warehouse design and management, 
inventory management 

11. EN 413 106
การวางแผนและ
ควบคุมการผลติ 
Production 
Planning and 
Control 

ระบบการผลิตข้ันแนะนํา เทคนิคการพยากรณ การ
จัดการวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุน
และกําไรสําหรับการตัดสินใจ  การกําหนดงานการผลิต การ
ควบคุมการผลิต 

 Introduction to production systems, 
forecasting techniques, inventory management, 
production planning, cost and profitability analysis for 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
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รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

decision making, production scheduling, production 
control 

12. EN 413 200
การควบคุมคณุภาพ 
Quality Control 

ปรัชญาและหลักการพ้ืนฐานของการปรับปรุงคุณภาพ
ข้ันแนะนํา การบริหารคุณภาพแบบสมบูรณแบบ วิธีการทาง
สถิติท่ีใชในการจัดการคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 
การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมประเภทตางๆ 
การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะห
ระบบการวัด แผนชักตัวอยางเพ่ือการยอมรับ  

Introduction to the philosophy and basic 
concepts of quality improvement, total quality 
management (TQM), statistical methods for quality 
management, quality control techniques, statistical 
process control (SPC), various types of control charts, 
process capability analysis, measurement system 
analysis, acceptance sampling plans 

13. EN 463 796
การฝกงาน 
Practical Training                                                     

นักศึกษาตองฝกงานในงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส อยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับ
หนวยงานท่ีสาขาวิชาเห็นชอบ และนักศึกษาตองนําเสนอ
รายงานการฝกงาน 

Each student is required to complete practical 
work related to his or her chosen field of Logistics 
Engineering at least 30 working days. The practical 
work must be carried out with the approval of the 
practical training committee. A written report on the 
work done during the training must be submitted 

14. EN 464 204
แบบจําลองสมดุล
ทางดานโลจสิติกส 
Optimization 
Modeling for 
Logistics 

แนวคิดและเทคนิคสําหรับการสรางแบบจําลอง
กําหนดการเชิงเสน การสรางแบบจําลองพ้ืนฐานสําหรับปญหา
ทางโลจิสติกส แบบจําลองพ้ืนฐานสําหรับปญหาการไหล
ภายในเครือขาย การตีความผลลัพธและการวิเคราะหความ
เสถียร ภาษาแบบจําลองเชิงพีชคณิตสําหรับปญหาทางโลจิ
สติกสและปญหาการไหลภายในเครือขาย 

Concept and modeling techniques for linear 
programming, basic linear programming formulations 
for logistics problems, basic network flow models, 
solution interpretation and sensitivity analysis, 
algebraic modeling language for logistics and network 
flow problems 

15. EN 464 998
การเตรียมโครงการ
วิศวกรรมโลจสิติกส 
Logistics 
Engineering Pre-
Project 

เลือกหัวของานโครงการ โดยความเห็นชอบของอาจารย
ท่ีปรึกษาโครงการ ศึกษาวิธีทําโครงการ วัตถุประสงค แผนงาน
และข้ันตอนดําเนินงาน ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวของ การเขียนรายงาน  นําเสนอโครงการและสอบปาก
เปลา 
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Select project topic approved by the 
supervisor, study of methodology, objectives, work 
plan and procedure, literature review, writing report, 
project presentation and oral exam 

16. EN 414 117
การศึกษาความ
เปนไปไดของ
โครงการ 
Project Feasibility 
Study 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการข้ันแนะนํา การ
วางแผนโครงการ การวิเคราะหโครงการโดยใชบูรณาการองค
ความรูดานวิศวกรรมอุตสาหการในดานตางๆ ไดแก การ
วิเคราะหดานตลาด การวิเคราะหดานเทคนิควิศวกรรม การ
วิเคราะหดานการเงิน และดานการบริหารการวิเคราะห
โครงการภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน การติดตาม
และประเมินผลโครงการ กรณีศึกษาของการศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ 

Introduction to project feasibility study, project 
analyses on intregrated industrial engineering 
knowledge involving marketing, technical, financial, 
and managerial issues, analyzing the project under 
risk and uncertainty, project monitoring and 
evaluation, case studies of project feasibility studies 

17. EN 464 999
โครงการวิศวกรรม 
โลจสิติกส 
Logistics 
Engineering 
Project 

 นักศึกษาจะตองดําเนินงานโครงการทางวิศวกรรมโลจิ
สติกสตอจากงานเตรียมโครงการวิศวกรรมโลจิสติกส จัดทํา
และนําเสนอรายงานจนเสร็จสมบูรณ 
 Students have to continue their work from pre-
project study in logistics engineering topics, submit 
final report and give project presentation 

18. EN 464 785   
สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมโลจสิติกส 
Cooperative 
Education in 
Logistics 
Engineering 

นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงาน
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตาม
แผนการทํางานท่ีชัดเจนตามท่ีไดรับมอบหมายจากพนักงานท่ี
ปรึกษา ไมนอยกวา 16 สัปดาห ตอเน่ืองกัน โดยท่ีลักษณะงาน
ตองแตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงานท่ัวไป นักศึกษาตอง
เขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลของรายวิชา 

Each student required to work responsively in 
the area of Logistics Engineering, Fulltime work plan 
must be established and followed under supervision 
of his/her advisors at least 16 weeks, Job description 
must be different from that of normal practical 
training or visiting, student required to write a 
technical report and assessed by subject committee 

3 การออกแบบ/พัฒนาหาคําตอบของ
ปญหา (Design/Development of 
Solutions) 

1. EN 412 000  
สถิติวิศวกรรม  
Engineering 
Statistics 

ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม สถิติเชิงอนุมาน การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอย
และสหสัมพันธ  การใชวิธีการทางสถิติเปนเครื่องมือในการ
แกไขปญหา 
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(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

- สามารถพัฒนาหาคําตอบของปญหา
ทาง เทคโนโลยีวิศวกรรมท่ัวไป และมี
สวนชวย ออกแบบระบบ ช้ินงาน หรือ
กระบวนการ ตามความจํา เปนและ
เหมาะสมกับขอพิจารณา ทางด าน
สาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม 
สังคม และสิ่งแวดลอม 

Probability theory, random variables, inferential 
statistics, hypothesis testing, analysis of variance, 
regression and correlation, using statistical methods 
as the tool in problem solving 

2. EN 412 300 
การศึกษางาน
อุตสาหกรรมและ
การเพ่ิมผลิตภาพ 
Industrial Work 
Study and 
Productivity 
Improvement 

กระบวนการแกปญหาท่ัวไป ความรูในการปฏิบัติงาน
ดานการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ และ
การประยุกตหลักการเศรษฐกิจทางการเคลื่อน การใชแผนภูมิ
กระบวนการไหลและแผนภาพ แผนภูมิคน-เครื่องจักร แผนภูมิ
ไซโม การศึกษาเคลื่อนไหวแบบจุลภาค สูตรเวลาและการหา
เวลามาตรฐาน การสุมตัวอยางงาน การวิเคราะหการ
ปฏิบัติงาน การจัดสมดุลสายการผลิต การประเมินสมรรถนะ
การทํางาน ระบบขอมูลมาตรฐาน และการใชอุปกรณท่ี
เก่ียวของกับการทํางาน การเพ่ิมผลิตผลโดยการปรับปรุง
วิธีการทํางานและคาแรงจูงใจ    

General problem solving process, working 
knowledge of the time and motion study, practices, 
procedures, and application of principles of motion 
economy, use of flow process charts and diagram, 
Man-Machine chart, Simo chart, micro-motion study, 
time formulas and determination of standard time, 
work sampling, operation analysis, line balanceing, 
performance rating, standard data systems and use of 
equipment related to the work, increase of 
productivity by the improvement of work method 
and incentive 

3. EN 413 400
เศรษฐศาสตร
วิศวกรรม 
Engineering 
Economy 

นิยามตางๆ ทางเศรษฐศาสตร คาเงินท่ีเปลี่ยนตามเวลา
และคาเทียบเทา วิธีการเปรียบเทียบแบบตางๆ การวิเคราะห
จุดคุมทุน การประเมินการทดแทน การประมาณตนทุน ตนทุน
มาตรฐาน คาเสื่อมราคา  ประมาณการผลภาษีเงินได ความ
เสี่ยงและความไมแนนอน 

Definition of economic terms, money-time 
relationships and equivalence, methods of 
comparison, break-even analysis, evaluation of 
replacement, cost estimation, standard cost, 
depreciation, estimating income tax consequences, 
risk and uncertainty 

4. EN 413 003
ปฏิบัติการวิศวกรรม
การผลิต 
Manufacturing 
Engineering 
Laboratory 

ปฏิบัติการในหัวขอดานวิศวกรรมการผลิต การหลอ  
กระบวนการทางความรอน การข้ึนรูป การเช่ือม และการตัด
เฉือน 

Laboratory on topics of manufacturing 
engineering, casting, heat treatment, forming, welding 
and machining 
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5. EN 413 106 
การวางแผนและ
ควบคุมการผลติ 
Production 
Planning and 
Control 

ระบบการผลิตข้ันแนะนํา เทคนิคการพยากรณ การ
จัดการวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุน
และกําไรสําหรับการตัดสินใจ  การกําหนดงานการผลิต การ
ควบคุมการผลิต 

Introduction to production systems, forecasting 
techniques, inventory management, production 
planning, cost and profitability analysis for decision 
making, production scheduling, production control 

6. EN 463 103  
การออกแบบและ
การจัดการคลังสินคา 
Warehouse 
Design and 
Management 

การออกแบบคลังสินคาและการวางแผนดานอุปกรณ
และสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันแนะนํา บทบาทของคลังสินคา 
ทําเลท่ีตั้งคลังสินคา กระบวนการในคลังสินคา (การรับเขาและ
การเก็บสินคา การหยิบสินคา การเติมเต็มสินคา การสงมอบ
สินคา) แผนผังคลังสินคาและการออกแบบ อุปกรณจัดเก็บและ
ขนถายวัสดุภายในคลังสินคา ตนทุนคลังสินคา ระบบบริหาร
จัดการคลังสินคา 

Introduction to warehouse design and facilities 
planning, the role of warehouses, warehouse 
location, warehouse processes (receiving and put-
away, order picking, replenishment, and dispatching), 
warehouse layout and design, storage and material 
handling equipment in the warehouse, warehouse 
costs, warehouse management systems 

7. EN 464 103  
การขนสงและการ
กระจายสินคา 
Transportation 
and Distribution 

แนะนําการขนสงและการกระจายสินคา การกําหนด
ตําแหนงท่ีตั้งศูนยกระจายสินคา การคํานวณตัวแบบการขนสง
สินคา และการออกแบบและจัดการคลังสินคา การจัดการ
สินคาคงคลัง 

Introduction to transportation and distribution, 
distributor location, computation of transportation 
models, warehouse design and management, 
inventory management 

8. EN 463 105 
การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม  
Product Design 
and 
Development 

        กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ การออกแบบ
ผลิตภัณฑและบริการใหม แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ การทําความเขาใจลูกคา การออกแบบการทดลอง
เพ่ือทดสอบสินคาตนแบบ การพัฒนากระบวนการใหม การ
กระจายหนาท่ีเชิงคุณภาพ การออกแบบกลยุทธทางการตลาด 
        Process of product development, new product 
and service design, basic concept of product 
development, understanding consumers, 
experimental design for evaluation of prototype 
product, new process development, quality function 
deployment, design of marketing strategy 

9. EN 463 796 
การฝกงาน 

นักศึกษาตองฝกงานในงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส อยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับ
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รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

Practical Training                                                     หนวยงานท่ีสาขาวิชาเห็นชอบ และนักศึกษาตองนําเสนอ
รายงานการฝกงาน 

Each student is required to complete practical 
work related to his or her chosen field of Logistics 
Engineering at least 30 working days. The practical 
work must be carried out with the approval of the 
practical training committee. A written report on the 
work done during the training must be submitted 

10. EN 464 204
แบบจําลองสมดุล
ทางดานโลจสิติกส 
Optimization 
Modeling for 
Logistics 

แนวคิดและเทคนิคสําหรับการสรางแบบจําลอง
กําหนดการเชิงเสน การสรางแบบจําลองพ้ืนฐานสําหรับปญหา
ทางโลจิสติกส แบบจําลองพ้ืนฐานสําหรับปญหาการไหล
ภายในเครือขาย การตีความผลลัพธและการวิเคราะหความ
เสถียร ภาษาแบบจําลองเชิงพีชคณิตสําหรับปญหาทางโลจิ
สติกสและปญหาการไหลภายในเครือขาย 

Concept and modeling techniques for linear 
programming, basic linear programming formulations 
for logistics problems, basic network flow models, 
solution interpretation and sensitivity analysis, 
algebraic modeling language for logistics and network 
flow problems 

11. EN 464 998
การเตรียมโครงการ
วิศวกรรมโลจสิติกส 
Logistics 
Engineering Pre-
Project 

เลือกหัวของานโครงการ โดยความเห็นชอบของอาจารย
ท่ีปรึกษาโครงการ ศึกษาวิธีทําโครงการ วัตถุประสงค แผนงาน
และข้ันตอนดําเนินงาน ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวของ การเขียนรายงาน  นําเสนอโครงการและสอบปาก
เปลา 

Select project topic approved by the 
supervisor, study of methodology, objectives, work 
plan and procedure, literature review, writing report, 
project presentation and oral exam 

12. EN 414 117
การศึกษาความ
เปนไปไดของ
โครงการ 
Project Feasibility 
Study 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการข้ันแนะนํา การ
วางแผนโครงการ การวิเคราะหโครงการโดยใชบูรณาการองค
ความรูดานวิศวกรรมอุตสาหการในดานตางๆ ไดแก การ
วิเคราะหดานตลาด การวิเคราะหดานเทคนิควิศวกรรม การ
วิเคราะหดานการเงิน และดานการบริหารการวิเคราะห
โครงการภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน การติดตาม
และประเมินผลโครงการ กรณีศึกษาของการศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ 

Introduction to project feasibility study, project 
analyses on intregrated industrial engineering 
knowledge involving marketing, technical, financial, 
and managerial issues, analyzing the project under 
risk and uncertainty, project monitoring and 
evaluation, case studies of project feasibility studies 
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13. EN 464 999
โครงการวิศวกรรม 
โลจสิติกส 
Logistics 
Engineering 
Project 

นักศึกษาจะตองดําเนินงานโครงการทางวิศวกรรมโลจิ
สติกสตอจากงานเตรียมโครงการวิศวกรรมโลจิสติกส จัดทํา
และนําเสนอรายงานจนเสร็จสมบูรณ 

Students have to continue their work from pre-
project study in logistics engineering topics, submit 
final report and give project presentation 

14. EN 464 785   
สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมโลจสิติกส 
Cooperative 
Education in 
Logistics 
Engineering 

นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงาน
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตาม
แผนการทํางานท่ีชัดเจนตามท่ีไดรับมอบหมายจากพนักงานท่ี
ปรึกษา ไมนอยกวา 16 สัปดาห ตอเน่ืองกัน โดยท่ีลักษณะงาน
ตองแตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงานท่ัวไป นักศึกษาตอง
เขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลของรายวิชา 

Each student required to work responsively in 
the area of Logistics Engineering, Fulltime work plan 
must be established and followed under supervision 
of his/her advisors at least 16 weeks, Job description 
must be different from that of normal practical 
training or visiting, student required to write a 
technical report and assessed by subject committee 

4 การสืบคน (Investigation) 
-  สามารถดํา เ นินการสืบคนเ พ่ือหา
คําตอบของ ปญหาทางวิศวกรรมท่ัวไป 
จากการกําหนด ตําแหนง การคนหาและ
เลือกใชขอมูลจากมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพ ฐานขอมูล การ สืบคนทาง
เอกสาร การออกแบบการทดสอบและ 
ทดลองเพ่ือใหไดขอสรุปท่ีเช่ือถือได 

1. EN 412 300 
การศึกษางาน
อุตสาหกรรมและ
การเพ่ิมผลิตภาพ 
Industrial Work 
Study and 
Productivity 
Improvement 

กระบวนการแกปญหาท่ัวไป ความรูในการปฏิบัติงาน
ดานการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ และ
การประยุกตหลักการเศรษฐกิจทางการเคลื่อน การใชแผนภูมิ
กระบวนการไหลและแผนภาพ แผนภูมิคน-เครื่องจักร แผนภูมิ
ไซโม การศึกษาเคลื่อนไหวแบบจุลภาค สูตรเวลาและการหา
เวลามาตรฐาน การสุมตัวอยางงาน การวิเคราะหการ
ปฏิบัติงาน การจัดสมดุลสายการผลิต การประเมินสมรรถนะ
การทํางาน ระบบขอมูลมาตรฐาน และการใชอุปกรณท่ี
เก่ียวของกับการทํางาน การเพ่ิมผลิตผลโดยการปรับปรุง
วิธีการทํางานและคาแรงจูงใจ    

General problem solving process, working 
knowledge of the time and motion study, practices, 
procedures, and application of principles of motion 
economy, use of flow process charts and diagram, 
Man-Machine chart, Simo chart, micro-motion study, 
time formulas and determination of standard time, 
work sampling, operation analysis, line balanceing, 
performance rating, standard data systems and use of 
equipment related to the work, increase of 
productivity by the improvement of work method 
and incentive 

2. EN 413 106 ระบบการผลิตข้ันแนะนํา เทคนิคการพยากรณ การ
จัดการวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุน
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การวางแผนและ
ควบคุมการผลติ 
Production 
Planning and 
Control 

และกําไรสําหรับการตัดสินใจ  การกําหนดงานการผลิต การ
ควบคุมการผลิต 

Introduction to production systems, forecasting 
techniques, inventory management, production 
planning, cost and profitability analysis for decision 
making, production scheduling, production control 

3. EN 463 796 
การฝกงาน 
Practical Training                                                     

นักศึกษาตองฝกงานในงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส อยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับ
หนวยงานท่ีสาขาวิชาเห็นชอบ และนักศึกษาตองนําเสนอ
รายงานการฝกงาน 

Each student is required to complete practical 
work related to his or her chosen field of Logistics 
Engineering at least 30 working days. The practical 
work must be carried out with the approval of the 
practical training committee. A written report on the 
work done during the training must be submitted 

4. EN 414 117
การศึกษาความ
เปนไปไดของ
โครงการ 
Project Feasibility 
Study 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการข้ันแนะนํา การ
วางแผนโครงการ การวิเคราะหโครงการโดยใชบูรณาการองค
ความรูดานวิศวกรรมอุตสาหการในดานตางๆ ไดแก การ
วิเคราะหดานตลาด การวิเคราะหดานเทคนิควิศวกรรม การ
วิเคราะหดานการเงิน และดานการบริหารการวิเคราะห
โครงการภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน การติดตาม
และประเมินผลโครงการ กรณีศึกษาของการศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ 

Introduction to project feasibility study, project 
analyses on intregrated industrial engineering 
knowledge involving marketing, technical, financial, 
and managerial issues, analyzing the project under 
risk and uncertainty, project monitoring and 
evaluation, case studies of project feasibility studies 

5 การใชเคร่ืองมือทันสมัย (Modern 
Tool Usage) 
- สามารถเลือกใช เทคนิควิธี ทรัพยากร 
และใชเครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรม
และเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึงการ
พยากรณ การทําแบบจําลองของงานทาง
วิศวกรรมท่ัวไปท่ีเขาใจถึง ขอจํากัดของ
เครื่องมือตางๆ 

1. EN 001 203 
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
Computer 
Programming 

แนวคิดของคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร 
แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของฮารดแวร 
องคประกอบของซอฟตแวร ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและ
ซอฟตแวร แนวคิดการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส การ
แปลงขอมูลเปนสารสนเทศ การประมวลผลขอมูลคอมพิวเตอร 
การออกแบบและระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรม แนวคิดการ
ออกแบบจากบนลงลาง ผังงานโปรแกรม การเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง หลักมูลการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิด
ขอมูลพ้ืนฐาน การนําเขาและการสงออกขอมูล โครงสราง
ควบคุม ฟงกชัน แถวลําดับ สายอักขระและแฟมขอมูล 

Computer concepts: evolution of computer, 
computer system concepts, hardware components, 
software components, hardware and software 
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interaction, electronic data processing concepts, data 
into information transforming, computer data 
processes, program design and development 
Methodology, top-down design approach, program 
flowchart, high level language programming, high 
level language programming fundamental, 
fundamental data types, data input and output, 
control structures, functions, arrays, strings and files 

2. EN 001 205 
การพัฒนาทักษะทาง
วิศวกรรม 
Engineering Skills 
Development                                 

การคิดเชิงออกแบบ การระบุความตองการ การ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ การวิเคราะหอันตราย การสรางขอมูลจําเพาะ การ
ออกแบบเชิงสรางสรรค การออกแบบแนวความคิด การ
ออกแบบตนแบบและการตรวจสอบ           

Design thinking, identify needs, gather 
information, stakeholder analysis, operational 
research, hazard analysis, specification creation, 
creative design, conceptual design, prototype design 
and verification 

3. EN 412 002  
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล
และวัสด ุ  
Mechanical and 
Materials 
Engineering 
Laboratory 

ปฏิบัติการจํานวน 10-12 ปฏิบัติการ เก่ียวกับปฏิบัติการ
การวัดทางวิศวกรรมเบ้ืองตน ไดแก การวัดอุณหภูมิ การวัด
ความดัน การวัดอัตราการไหล ฯลฯ ปฎิบัติการทางดานวัสดุ 
ไดแก ความเคน ความเครียด ความลา ความแข็ง การกระแทก 
ฯลฯ และปฏิบัติการการตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุ
เบ้ืองตน  

Ten to twelth experiments including basic of 
engineering measurement, temperature, pressure and 
flow rate measurements, materials testing laboratory, 
stress, stain, fatique, hardness and impact testing, 
characterization laboratory 

4. IC 011 016  
การรูสารสนเทศ 
Information 
Literacy 

           แนวคิดและความสําคัญของสารสนเทศ กระบวนการ
การพัฒนาทักษะการเรียนรูดานสารสนเทศ การสืบคน
สารสนเทศ การคัดเลือกแหลงสารสนเทศ การประเมินคุณคา
ของสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ การ
เรียบเรียงและการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ  
            Concepts and important information, 
processes development of information literacy skills, 
information searching, selecting sources of 
information, evaluation of information values, 
information analysis and synthesis, information 
composition and presentation in various formats 

5. EN 412 000  
สถิติวิศวกรรม  

ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม สถิติเชิงอนุมาน การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอย
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Engineering 
Statistics 

และสหสัมพันธ  การใชวิธีการทางสถิติเปนเครื่องมือในการ
แกไขปญหา 

Probability theory, random variables, inferential 
statistics, hypothesis testing, analysis of variance, 
regression and correlation, using statistical methods 
as the tool in problem solving 

6. EN 412 002  
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล
และวัสด ุ  
Mechanical and 
Materials 
Engineering 
Laboratory 

ปฏิบัติการจํานวน 10-12 ปฏิบัติการ เก่ียวกับปฏิบัติการ
การวัดทางวิศวกรรมเบ้ืองตน ไดแก การวัดอุณหภูมิ การวัด
ความดัน การวัดอัตราการไหล ฯลฯ ปฎิบัติการทางดานวัสดุ 
ไดแก ความเคน ความเครียด ความลา ความแข็ง การกระแทก 
ฯลฯ และปฏิบัติการการตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุ
เบ้ืองตน  

Ten to twelth experiments including basic of 
engineering measurement, temperature, pressure and 
flow rate measurements, materials testing laboratory, 
stress, stain, fatique, hardness and impact testing, 
characterization laboratory 

7. EN 003 206  
หลักมลูของ
ปญญาประดิษฐ 
Fundamentals of 
Artificial 
Intelligence 

ปญญาประดิษฐข้ันแนะนํา การเรียนรูของเครื่อง การ
เขียนโปรแกรมภาษาไพทอน เครื่องมือท่ีจําเปนสําหรับการ
เรียนรูของเครื่อง การเรียนรูแบบมีผูสอน และ การเรียนรูแบบ
ไมมีผูสอน 

Introduction to artificial intelligence, Machine 
learning, Python programming, Essential tools for 
machine learning, Supervised Learning, and 
Unsupervised Learning 

8. EN 413 400
เศรษฐศาสตร
วิศวกรรม 
Engineering 
Economy 

นิยามตางๆ ทางเศรษฐศาสตร คาเงินท่ีเปลี่ยนตามเวลา
และคาเทียบเทา วิธีการเปรียบเทียบแบบตางๆ การวิเคราะห
จุดคุมทุน การประเมินการทดแทน การประมาณตนทุน ตนทุน
มาตรฐาน คาเสื่อมราคา  ประมาณการผลภาษีเงินได ความ
เสี่ยงและความไมแนนอน 

Definition of economic terms, money-time 
relationships and equivalence, methods of 
comparison, break-even analysis, evaluation of 
replacement, cost estimation, standard cost, 
depreciation, estimating income tax consequences, 
risk and uncertainty 

9. EN 413 101 
การวิจัยดําเนินงาน 
Operations 
Research 

ระเ บียบวิ ธีการ วิจัยดํ า เ นินงานในการแกปญหา
วิศวกรรมอุตสาหการแผนใหมข้ันแนะนํา การใชแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร การโปรแกรมเชิงเสน แบบจําลองการขนสง 
การจัดการโครงงาน ทฤษฎีเกมส ทฤษฎีแถวคอย แบบจําลอง
วัสดุคงคลัง การจําลองในกระบวนการตัดสินใจ และการใช
ซอรฟแวรท่ีเก่ียวของ 
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An introduction to the methodology of 
operations research in modern industrial engineering 
problem solving, the use of mathematical models, 
linear programming, transportation model, project 
management, games theory, queuing theory, 
inventory model, simulation in decision making 
process and using software 

10. EN 413 200
การควบคุมคณุภาพ 
Quality Control 

ปรัชญาและหลักการพ้ืนฐานของการปรับปรุงคุณภาพ
ข้ันแนะนํา การบริหารคุณภาพแบบสมบูรณแบบ วิธีการทาง
สถิติท่ีใชในการจัดการคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 
การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมประเภทตางๆ 
การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะห
ระบบการวัด แผนชักตัวอยางเพ่ือการยอมรับ  

Introduction to the philosophy and basic 
concepts of quality improvement, total quality 
management (TQM), statistical methods for quality 
management, quality control techniques, statistical 
process control (SPC), various types of control charts, 
process capability analysis, measurement system 
analysis, acceptance sampling plans 

11. EN 413 003
ปฏิบัติการวิศวกรรม
การผลิต 
Manufacturing 
Engineering 
Laboratory 

ปฏิบัติการในหัวขอดานวิศวกรรมการผลิต การหลอ  
กระบวนการทางความรอน การข้ึนรูป การเช่ือม และการตัด
เฉือน 

Laboratory on topics of manufacturing 
engineering, casting, heat treatment, forming, welding 
and machining 

12. EN 413 106 
การวางแผนและ
ควบคุมการผลติ 
Production 
Planning and 
Control 

ระบบการผลิตข้ันแนะนํา เทคนิคการพยากรณ การ
จัดการวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุน
และกําไรสําหรับการตัดสินใจ  การกําหนดงานการผลิต การ
ควบคุมการผลิต 

Introduction to production systems, forecasting 
techniques, inventory management, production 
planning, cost and profitability analysis for decision 
making, production scheduling, production control 

13. EN 463 796 
การฝกงาน 
Practical Training                                                     

 นักศึกษาตองฝกงานในงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส อยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับ
หนวยงานท่ีสาขาวิชาเห็นชอบ และนักศึกษาตองนําเสนอ
รายงานการฝกงาน 

Each student is required to complete practical 
work related to his or her chosen field of Logistics 
Engineering at least 30 working days. The practical 
work must be carried out with the approval of the 
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practical training committee. A written report on the 
work done during the training must be submitted 

14. EN 414 117
การศึกษาความ
เปนไปไดของ
โครงการ 
Project Feasibility 
Study 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการข้ันแนะนํา การ
วางแผนโครงการ การวิเคราะหโครงการโดยใชบูรณาการองค
ความรูดานวิศวกรรมอุตสาหการในดานตางๆ ไดแก การ
วิเคราะหดานตลาด การวิเคราะหดานเทคนิควิศวกรรม การ
วิเคราะหดานการเงิน และดานการบริหารการวิเคราะห
โครงการภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน การติดตาม
และประเมินผลโครงการ กรณีศึกษาของการศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ 

Introduction to project feasibility study, project 
analyses on intregrated industrial engineering 
knowledge involving marketing, technical, financial, 
and managerial issues, analyzing the project under 
risk and uncertainty, project monitoring and 
evaluation, case studies of project feasibility studies 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer 
and Society) 
-  สามารถแสดงวามีความเข าใจใน
ประเด็นตางๆ ทางสังคม ชีวอนามัย 
ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม
ท่ีเก่ียวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพในระดับ
เทคโนโลยีวิศวกรรม 

1. EN 463 796 
การฝกงาน 
Practical Training                                                     

นักศึกษาตองฝกงานในงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส อยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับ
หนวยงานท่ีสาขาวิชาเห็นชอบ และนักศึกษาตองนําเสนอ
รายงานการฝกงาน 

Each student is required to complete practical 
work related to his or her chosen field of Logistics 
Engineering at least 30 working days. The practical 
work must be carried out with the approval of the 
practical training committee. A written report on the 
work done during the training must be submitted 

2. EN 412 300 
การศึกษางาน
อุตสาหกรรมและ
การเพ่ิมผลิตภาพ 
Industrial Work 
Study and 
Productivity 
Improvement 

กระบวนการแกปญหาท่ัวไป ความรูในการปฏิบัติงาน
ดานการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ และ
การประยุกตหลักการเศรษฐกิจทางการเคลื่อน การใชแผนภูมิ
กระบวนการไหลและแผนภาพ แผนภูมิคน-เครื่องจักร แผนภูมิ
ไซโม การศึกษาเคลื่อนไหวแบบจุลภาค สูตรเวลาและการหา
เวลามาตรฐาน การสุมตัวอยางงาน การวิเคราะหการ
ปฏิบัติงาน การจัดสมดุลสายการผลิต การประเมินสมรรถนะ
การทํางาน ระบบขอมูลมาตรฐาน และการใชอุปกรณท่ี
เก่ียวของกับการทํางาน การเพ่ิมผลิตผลโดยการปรับปรุง
วิธีการทํางานและคาแรงจูงใจ    

General problem solving process, working 
knowledge of the time and motion study, practices, 
procedures, and application of principles of motion 
economy, use of flow process charts and diagram, 
Man-Machine chart, Simo chart, micro-motion study, 
time formulas and determination of standard time, 
work sampling, operation analysis, line balanceing, 
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performance rating, standard data systems and use of 
equipment related to the work, increase of 
productivity by the improvement of work method 
and incentive 

3. EN 464 785   
สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมโลจสิติกส 
Cooperative 
Education in 
Logistics 
Engineering 

นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงาน
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตาม
แผนการทํางานท่ีชัดเจนตามท่ีไดรับมอบหมายจากพนักงานท่ี
ปรึกษา ไมนอยกวา 16 สัปดาห ตอเน่ืองกัน โดยท่ีลักษณะงาน
ตองแตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงานท่ัวไป นักศึกษาตอง
เขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลของรายวิชา 

Each student required to work responsively in 
the area of Logistics Engineering, Fulltime work plan 
must be established and followed under supervision 
of his/her advisors at least 16 weeks, Job description 
must be different from that of normal practical 
training or visiting, student required to write a 
technical report and assessed by subject committee 

4. EN 463 105 
การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม  
Product Design 
and 
Development 

กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ การออกแบบ
ผลิตภัณฑและบริการใหม แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ การทําความเขาใจลูกคา การออกแบบการทดลอง
เพ่ือทดสอบสินคาตนแบบ การพัฒนากระบวนการใหม การ
กระจายหนาท่ีเชิงคุณภาพ การออกแบบกลยุทธทางการตลาด 

Process of product development, new product 
and service design, basic concept of product 
development, understanding consumers, 
experimental design for evaluation of prototype 
product, new process development, quality function 
deployment, design of marketing strategy 

5. IC 011 018 
การคิดเชิงตรรกะ
และการแกปญหา 
Logical Thinking 
and Problem 
Solving 

หลักการ แนวคิด กระบวนการ การคิดเชิงตรรกะและการ
แกปญหา การคนหาขอมูลและความรู  การโตแยง และ
กระบวนการการใหเหตุผล เทคนิคและการประยุกตสําหรับ
แนวทางตรรกะในการคิดอยางมีเหตุผล การแกปญหา และการ
ตัดสินใจ 
Principles, concepts, processes in logical thinking and 
problem solving, information and knowledge 
searching, argument and reasoning processes, 
techniques and applications for a logical approach to 
rational thinking, problem solving, and decision 
making 

6. EN 413 302
วิศวกรรมความ
ปลอดภัย 

การศึกษาหลักการการปองกันความสูญเสีย การ
ออกแบบ วิเคราะห และการควบคุมภัยอันตรายจากสถานท่ี
กระทําตอสวนตางๆ ของรางกาย เทคนิคดานความปลอดภัย
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Safety 
Engineering 

เชิงระบบ หลักการจัดการความปลอดภัย และกฎหมายดาน
ความปลอดภัย 

Study of loss prevention principle, design, 
analysis and control of workplace hazards acting on 
human element, system safety techniques, principles 
of safety management and safety laws 

7. IC 011 012  
ภาวะผูนําและการ
จัดการการ
เปลี่ยนแปลง 
Leadership and 
Change 
Management 

          ความรูและความเขาใจเก่ียวกับทฤษฎีภาวะผูนํา 
หนาท่ีของภาวะผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง ภาวะ
ผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลงและปจจัยท่ีมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงองคกร 
         Knowledge and understanding of leadership 
theories, leadership function and styles, change 
management leadership and change management, 
and factors affecting organizational change 

8. IC 011 019  
ผูประกอบการ
สรางสรรค 
Creative 
Entrepreneurship 

           คุณลักษณะผูประกอบการ จริ ยธรรมสํ าหรับ
ผูประกอบการ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร แรงจูงใจ 
การตัดสินใจ การวิเคราะหตลาด การระดมทุนเพ่ือการลงทุน 
การพัฒนาแผนธุรกิจ การสรางแบรนดและเครื่องหมายการคา 
บัญชีข้ันพ้ืนฐาน การช าระภาษี การประเมินธุรกิจ 
           Entrepreneurship characteristics, ethics for 
entrepreneurs, corporate social responsibility, 
motivation, decisions-making, marketing analysis, 
investment funding, business plan development, 
branding and trademarking, basic accounting, tax 
payment, business evaluation 

7 สิ่งแวดลอมและความย่ังยืน 
(Environment and 
Sustainability) 
- สามารถเขาใจผลกระทบของคําตอบ
ของปญหา งานดานเทคโนโลยีวิศวกรรม
ในบริบทของสังคม และ สิ่งแวดลอม 
และสามารถแสดงความรูและ ความ
จําเปนของการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1. EN 463 100  
การจัดการโลจิสติกส
และหวงโซอุปทาน 
Logistics and 
Supply Chain 
Management 

การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานข้ันแนะนํา 
องคประกอบของโลจิสติกสและโซอุปทาน พ้ืนฐานและการ
ตัดสินใจดานตําแหนงท่ีตั้ง พ้ืนฐานและการตัดสินใจ ดานการ
ขนสง ดานสินคาคงคลังและคลังสินคา ตนทุนโลจิสติกสและ
การควบคุม กรณีศึกษาดานการจัดการโลจิสติกสและหวงโซ
อุปทาน 

Introduction to logistics and supply chain 
management, logistics and supply chain components, 
location fundamental and decision, transportation 
fundamental and decision, inventory and warehouse 
fundamental and decision, logistics costs and 
controls, logistics and supply chain management 
cases studies 

2. EN 413 302
วิศวกรรมความ
ปลอดภัย 
Safety 
Engineering 

การศึกษาหลักการการปองกันความสูญเสีย การ
ออกแบบ วิเคราะห และการควบคุมภัยอันตรายจากสถานท่ี
กระทําตอสวนตางๆ ของรางกาย เทคนิคดานความปลอดภัย
เชิงระบบ หลักการจัดการความปลอดภัย และกฎหมายดาน
ความปลอดภัย 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

Study of loss prevention principle, design, 
analysis and control of workplace hazards acting on 
human element, system safety techniques, principles 
of safety management and safety laws 

3. EN 463 761
สัมมนาทาง
วิศวกรรมโลจสิติกส 
Seminar for 
Logistics 
Engineering 

           การสัมมนาทางวิศวกรรมโลจิสติกส ข้ันแนะนํา 
สัมมนาทางวิศวกรรมโลจิสติกสโดยวิทยากรจากภายนอก
ภาควิชา 
           Introduction to logistics engineering seminar, 
logistics engineering seminar by grant speaker from 
outside the department 

4. EN 463 796 
การฝกงาน 
Practical Training                                                     

นักศึกษาตองฝกงานในงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส อยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับ
หนวยงานท่ีสาขาวิชาเห็นชอบ และนักศึกษาตองนําเสนอ
รายงานการฝกงาน 

Each student is required to complete practical 
work related to his or her chosen field of Logistics 
Engineering at least 30 working days. The practical 
work must be carried out with the approval of the 
practical training committee. A written report on the 
work done during the training must be submitted 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) 
- มีความเขาใจและมีสํานึกรับผิดชอบตอ
การ มาตรฐานปฏิบัติวิชาชีพในระดับ
เทคโนโลยี วิศวกรรม 

1. EN 413 302
วิศวกรรมความ
ปลอดภัย 
Safety 
Engineering 

การศึกษาหลักการการปองกันความสูญเสีย การ
ออกแบบ วิเคราะห และการควบคุมภัยอันตรายจากสถานท่ี
กระทําตอสวนตางๆ ของรางกาย เทคนิคดานความปลอดภัย
เชิงระบบ หลักการจัดการความปลอดภัย และกฎหมายดาน
ความปลอดภัย 

Study of loss prevention principle, design, 
analysis and control of workplace hazards acting on 
human element, system safety techniques, principles 
of safety management and safety laws 

2. EN 463 761
สัมมนาทาง
วิศวกรรมโลจสิติกส 
Seminar for 
Logistics 
Engineering 

การสัมมนาทางวิศวกรรมโลจิสติกสข้ันแนะนํา สัมมนา
ทางวิศวกรรมโลจิสติกสโดยวิทยากรจากภายนอกภาควิชา 

Introduction to logistics engineering seminar, 
logistics engineering seminar by grant speaker from 
outside the department 

3. EN 413 106 
การวางแผนและ
ควบคุมการผลติ 
Production 
Planning and 
Control 

ระบบการผลิตข้ันแนะนํา เทคนิคการพยากรณ การ
จัดการวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุน
และกําไรสําหรับการตัดสินใจ  การกําหนดงานการผลิต การ
ควบคุมการผลิต 

Introduction to production systems, forecasting 
techniques, inventory management, production 
planning, cost and profitability analysis for decision 
making, production scheduling, production control 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

4. EN 463 796 
การฝกงาน 
Practical Training                                                     

นักศึกษาตองฝกงานในงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส อยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับ
หนวยงานท่ีสาขาวิชาเห็นชอบ และนักศึกษาตองนําเสนอ
รายงานการฝกงาน 

Each student is required to complete practical 
work related to his or her chosen field of Logistics 
Engineering at least 30 working days. The practical 
work must be carried out with the approval of the 
practical training committee. A written report on the 
work done during the training must be submitted 

5. EN 464 998 
การเตรียมโครงการ
วิศวกรรมโลจสิติกส 
Logistics 
Engineering Pre-
Project 

เลือกหัวของานโครงการ โดยความเห็นชอบของอาจารย
ท่ีปรึกษาโครงการ ศึกษาวิธีทําโครงการ วัตถุประสงค แผนงาน
และข้ันตอนดําเนินงาน ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวของ การเขียนรายงาน  นําเสนอโครงการและสอบปาก
เปลา 

Select project topic approved by the 
supervisor, study of methodology, objectives, work 
plan and procedure, literature review, writing report, 
project presentation and oral exam 

6. EN 414 117
การศึกษาความ
เปนไปไดของ
โครงการ 
Project Feasibility 
Study 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการข้ันแนะนํา การ
วางแผนโครงการ การวิเคราะหโครงการโดยใชบูรณาการองค
ความรูดานวิศวกรรมอุตสาหการในดานตางๆ ไดแก การ
วิเคราะหดานตลาด การวิเคราะหดานเทคนิควิศวกรรม การ
วิเคราะหดานการเงิน และดานการบริหารการวิเคราะห
โครงการภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน การติดตาม
และประเมินผลโครงการ กรณีศึกษาของการศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ 

Introduction to project feasibility study, project 
analyses on intregrated industrial engineering 
knowledge involving marketing, technical, financial, 
and managerial issues, analyzing the project under 
risk and uncertainty, project monitoring and 
evaluation, case studies of project feasibility studies 

7. EN 464 999
โครงการวิศวกรรม 
โลจสิติกส 
Logistics 
Engineering 
Project 

นักศึกษาจะตองดําเนินงานโครงการทางวิศวกรรมโลจิ
สติกสตอจากงานเตรียมโครงการวิศวกรรมโลจิสติกส จัดทํา
และนําเสนอรายงานจนเสร็จสมบูรณ 

Students have to continue their work from pre-
project study in logistics engineering topics, submit 
final report and give project presentation 

8. EN 464 785   
สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมโลจสิติกส 

นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงาน
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตาม
แผนการทํางานท่ีชัดเจนตามท่ีไดรับมอบหมายจากพนักงานท่ี
ปรึกษา ไมนอยกวา 16 สัปดาห ตอเน่ืองกัน โดยท่ีลักษณะงาน
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

Cooperative 
Education in 
Logistics 
Engineering 

ตองแตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงานท่ัวไป นักศึกษาตอง
เขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลของรายวิชา 

Each student required to work responsively in 
the area of Logistics Engineering, Fulltime work plan 
must be established and followed under supervision 
of his/her advisors at least 16 weeks, Job description 
must be different from that of normal practical 
training or visiting, student required to write a 
technical report and assessed by subject committee 

9 การทํางานเด่ียวและทํางานเปนทีม 
(Individual and Team work) 
- ทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังใน
ดานการ ทํางานเดี่ยว และการทํางานใน
ฐานะผูรวมทีมหรือ ผู นําทีมท่ีมีความ
หลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

1. IC 011 012  
ภาวะผูนําและการ
จัดการการ
เปลี่ยนแปลง 
Leadership and 
Change 
Management 

          ความรูและความเขาใจเก่ียวกับทฤษฎีภาวะผูนํา 
หนาท่ีของภาวะผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง ภาวะ
ผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลงและปจจัยท่ีมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงองคกร 
         Knowledge and understanding of leadership 
theories, leadership function and styles, change 
management leadership and change management, 
and factors affecting organizational change 

2. EN 412 300 
การศึกษางาน
อุตสาหกรรมและ
การเพ่ิมผลิตภาพ 
Industrial Work 
Study and 
Productivity 
Improvement 

กระบวนการแกปญหาท่ัวไป ความรูในการปฏิบัติงาน
ดานการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ และ
การประยุกตหลักการเศรษฐกิจทางการเคลื่อน การใชแผนภูมิ
กระบวนการไหลและแผนภาพ แผนภูมิคน-เครื่องจักร แผนภูมิ
ไซโม การศึกษาเคลื่อนไหวแบบจุลภาค สูตรเวลาและการหา
เวลามาตรฐาน การสุมตัวอยางงาน การวิเคราะหการ
ปฏิบัติงาน การจัดสมดุลสายการผลิต การประเมินสมรรถนะ
การทํางาน ระบบขอมูลมาตรฐาน และการใชอุปกรณท่ี
เก่ียวของกับการทํางาน การเพ่ิมผลิตผลโดยการปรับปรุง
วิธีการทํางานและคาแรงจูงใจ    

General problem solving process, working 
knowledge of the time and motion study, practices, 
procedures, and application of principles of motion 
economy, use of flow process charts and diagram, 
Man-Machine chart, Simo chart, micro-motion study, 
time formulas and determination of standard time, 
work sampling, operation analysis, line balanceing, 
performance rating, standard data systems and use of 
equipment related to the work, increase of 
productivity by the improvement of work method 
and incentive 

3. EN 412 500
กระบวนการผลติ 
Manufacturing 
Processes 

กระบวนการผลิตข้ันแนะนํา ทฤษฎีและแนวคิดของ
กระบวนการผลิต การหลอ การข้ึนรูป การตัดเฉือน และการ
เช่ือมประสาน ความสัมพันธของวัสดุและกระบวนการผลิต 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

หลักมูลของตนทุนการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหมในกระบวนการ
ผลิต 

Introduction to manufacturing processes, 
theory and concept of manufacturing processes such 
as casting, forming, machining and welding, material 
and manufacturing processes relationships, 
fundamentals of manufacturing cost, modern 
technology in manufacturing processes 

4. EN 463 104 
ปฏิบัติการวิศวกรรม
อุตสาหการและ 
โลจสิติกส 
Industrial and 
Logistics 
Engineering 
Laboratory 

ปฏิบัติการในหัวขอดานการวิเคราะหงานอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส ไดแก การใชเครื่องมือตางๆเพ่ือวิเคราะหและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานและเพ่ิมผลผลิต จัดเสนทางการ
ขนสง การจดัการสินคาคงคลัง การใชระบบอัตโนมัติ  

Experiments on the topics of industrial and 
logistics analysis including the use of tools to analyze 
and improve work processes and increase 
productivity, transportation routing, inventory 
management, automation system. 

5. EN 413 003
ปฏิบัติการวิศวกรรม
การผลิต 
Manufacturing 
Engineering 
Laboratory 

ปฏิบัติการในหัวขอดานวิศวกรรมการผลิต การหลอ  
กระบวนการทางความรอน การข้ึนรูป การเช่ือม และการตัด
เฉือน 

Laboratory on topics of manufacturing 
engineering, casting, heat treatment, forming, welding 
and machining 

6. EN 463 761
สัมมนาทาง
วิศวกรรมโลจสิติกส 
Seminar for 
Logistics 
Engineering 

การสัมมนาทางวิศวกรรมโลจิสติกสข้ันแนะนํา สัมมนา
ทางวิศวกรรมโลจิสติกสโดยวิทยากรจากภายนอกภาควิชา 

Introduction to logistics engineering seminar, 
logistics engineering seminar by grant speaker from 
outside the department 

7. EN 463 796 
การฝกงาน 
Practical Training                                                     

นักศึกษาตองฝกงานในงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส อยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับ
หนวยงานท่ีสาขาวิชาเห็นชอบ และนักศึกษาตองนําเสนอ
รายงานการฝกงาน 

Each student is required to complete practical 
work related to his or her chosen field of Logistics 
Engineering at least 30 working days. The practical 
work must be carried out with the approval of the 
practical training committee. A written report on the 
work done during the training must be submitted 

8. EN 464 998 
การเตรียมโครงการ
วิศวกรรมโลจสิติกส 

เลือกหัวของานโครงการ โดยความเห็นชอบของอาจารย
ท่ีปรึกษาโครงการ ศึกษาวิธีทําโครงการ วัตถุประสงค แผนงาน
และข้ันตอนดําเนินงาน ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ี
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

Logistics 
Engineering Pre-
Project 

เก่ียวของ การเขียนรายงาน  นําเสนอโครงการและสอบปาก
เปลา 

Select project topic approved by the 
supervisor, study of methodology, objectives, work 
plan and procedure, literature review, writing report, 
project presentation and oral exam 

9. EN 464 999
โครงการวิศวกรรม 
โลจสิติกส 
Logistics 
Engineering 
Project 

นักศึกษาจะตองดําเนินงานโครงการทางวิศวกรรมโลจิ
สติกสตอจากงานเตรียมโครงการวิศวกรรมโลจิสติกส จัดทํา
และนําเสนอรายงานจนเสร็จสมบูรณ 

Students have to continue their work from pre-
project study in logistics engineering topics, submit 
final report and give project presentation 

10 การสื่อสาร (Communication) 
- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมท่ีซับซอน
กับกลุมผู ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและ
สังคมโดยรวมไดอยาง มีประสิทธิผล อาทิ 
สามารถอานและเขียนรายงาน ทาง
วิศวกรรมและ เตรี ยม เอกสารการ
ออกแบบงาน วิศวกรรมได อย างมี
ประสิทธิผล สามารถนําเสนอ สามารถให
และรับคําแนะนํางานไดอยางชัดเจน 

1. IC 011 001 
การอานและการ
เขียนเชิงวิพากษ 
Critical Reading 
and Writing 

           ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ  การฝก
การอานท่ีเนนการประเมิน การวิเคราะหวิพากษ อยางเปน
ระบบ การฝกการเขียนท่ีเนนการคนควา การเรียบเรียง การ
สรางงานเขียนหนังสือสําหรับความมุงหมายตาง ๆ 
           English language reading and writing skills that 
emphasizes analysis and critical evaluation of texts, 
and writing that emphasizes organization and 
creativity in different communication settings 

2. IC 011 002
ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 
Academic English 

           ทักษะภาษาอังกฤษ ดานการพูด ฟง อานและเขียน 
เชิงวิชาการท่ีจําเปน 
           Essential academic English language skills in 
speaking, listening, reading and writing 

3. EN 001 202 
การเขียนแบบ
วิศวกรรม  
Engineering 
Drawing 

ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉายภาพ แบบ
ภาพฉาย การใหขนาดและระยะคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด 
ภาพรูปทรง ภาพชวยและแผนคลี่ แบบรายละเอียดและแบบ
ประกอบใชคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน 

Standard lettering, freehand sketches, 
orthographic projection, orthographic drawing, 
dimensioning and tolerancing, sections, pictorial 
drawing, auxiliary view and development, detail and 
assembly drawing, basic computer-aided drawing 

4. EN 412 002  
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล
และวัสด ุ  
Mechanical and 
Materials 
Engineering 
Laboratory 

ปฏิบัติการจํานวน 10-12 ปฏิบัติการ เก่ียวกับปฏิบัติการ
การวัดทางวิศวกรรมเบ้ืองตน ไดแก การวัดอุณหภูมิ การวัด
ความดัน การวัดอัตราการไหล ฯลฯ ปฎิบัติการทางดานวัสดุ 
ไดแก ความเคน ความเครียด ความลา ความแข็ง การกระแทก 
ฯลฯ และปฏิบัติการการตรวจสอบคุณลักษณะของวัสดุ
เบ้ืองตน  

Ten to twelth experiments including basic of 
engineering measurement, temperature, pressure and 
flow rate measurements, materials testing laboratory, 
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stress, stain, fatique, hardness and impact testing, 
characterization laboratory 

5. EN 412 300 
การศึกษางาน
อุตสาหกรรมและ
การเพ่ิมผลิตภาพ 
Industrial Work 
Study and 
Productivity 
Improvement 

กระบวนการแกปญหาท่ัวไป ความรูในการปฏิบัติงาน
ดานการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ และ
การประยุกตหลักการเศรษฐกิจทางการเคลื่อน การใชแผนภูมิ
กระบวนการไหลและแผนภาพ แผนภูมิคน-เครื่องจักร แผนภูมิ
ไซโม การศึกษาเคลื่อนไหวแบบจุลภาค สูตรเวลาและการหา
เวลามาตรฐาน การสุมตัวอยางงาน การวิเคราะหการ
ปฏิบัติงาน การจัดสมดุลสายการผลิต การประเมินสมรรถนะ
การทํางาน ระบบขอมูลมาตรฐาน และการใชอุปกรณท่ี
เก่ียวของกับการทํางาน การเพ่ิมผลิตผลโดยการปรับปรุง
วิธีการทํางานและคาแรงจูงใจ    

General problem solving process, working 
knowledge of the time and motion study, practices, 
procedures, and application of principles of motion 
economy, use of flow process charts and diagram, 
Man-Machine chart, Simo chart, micro-motion study, 
time formulas and determination of standard time, 
work sampling, operation analysis, line balanceing, 
performance rating, standard data systems and use of 
equipment related to the work, increase of 
productivity by the improvement of work method 
and incentive 

6. EN 413 302
วิศวกรรมความ
ปลอดภัย 
Safety 
Engineering 

การศึกษาหลักการการปองกันความสูญเสีย การ
ออกแบบ วิเคราะห และการควบคุมภัยอันตรายจากสถานท่ี
กระทําตอสวนตางๆ ของรางกาย เทคนิคดานความปลอดภัย
เชิงระบบ หลักการจัดการความปลอดภัย และกฎหมายดาน
ความปลอดภัย 

Study of loss prevention principle, design, 
analysis and control of workplace hazards acting on 
human element, system safety techniques, principles 
of safety management and safety laws 

7. EN 413 200 
การควบคุมคณุภาพ 
Quality Control 

ปรัชญาและหลักการพ้ืนฐานของการปรับปรุงคุณภาพ
ข้ันแนะนํา การบริหารคุณภาพแบบสมบูรณแบบ วิธีการทาง
สถิติท่ีใชในการจัดการคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 
การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมประเภทตางๆ 
การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะห
ระบบการวัด แผนชักตัวอยางเพ่ือการยอมรับ  

Introduction to the philosophy and basic 
concepts of quality improvement, total quality 
management (TQM), statistical methods for quality 
management, quality control techniques, statistical 
process control (SPC), various types of control charts, 
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process capability analysis, measurement system 
analysis, acceptance sampling plans 

8. EN 413 003
ปฏิบัติการวิศวกรรม
การผลิต 
Manufacturing 
Engineering 
Laboratory 

ปฏิบัติการในหัวขอดานวิศวกรรมการผลิต การหลอ  
กระบวนการทางความรอน การข้ึนรูป การเช่ือม และการตัด
เฉือน 

Laboratory on topics of manufacturing 
engineering, casting, heat treatment, forming, welding 
and machining 

9. EN 463 761
สัมมนาทาง
วิศวกรรมโลจสิติกส 
Seminar for 
Logistics 
Engineering 

การสัมมนาทางวิศวกรรมโลจิสติกสข้ันแนะนํา สัมมนา
ทางวิศวกรรมโลจิสติกสโดยวิทยากรจากภายนอกภาควิชา 

Introduction to logistics engineering seminar, 
logistics engineering seminar by grant speaker from 
outside the department 

10. EN 463 796 
การฝกงาน 
Practical Training                                                     

นักศึกษาตองฝกงานในงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส อยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับ
หนวยงานท่ีสาขาวิชาเห็นชอบ และนักศึกษาตองนําเสนอ
รายงานการฝกงาน 

Each student is required to complete practical 
work related to his or her chosen field of Logistics 
Engineering at least 30 working days. The practical 
work must be carried out with the approval of the 
practical training committee. A written report on the 
work done during the training must be submitted 

11. EN 414 117
การศึกษาความ
เปนไปไดของ
โครงการ 
Project Feasibility 
Study 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการข้ันแนะนํา การ
วางแผนโครงการ การวิเคราะหโครงการโดยใชบูรณาการองค
ความรูดานวิศวกรรมอุตสาหการในดานตางๆ ไดแก การ
วิเคราะหดานตลาด การวิเคราะหดานเทคนิควิศวกรรม การ
วิเคราะหดานการเงิน และดานการบริหารการวิเคราะห
โครงการภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน การติดตาม
และประเมินผลโครงการ กรณีศึกษาของการศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ 

Introduction to project feasibility study, project 
analyses on intregrated industrial engineering 
knowledge involving marketing, technical, financial, 
and managerial issues, analyzing the project under 
risk and uncertainty, project monitoring and 
evaluation, case studies of project feasibility studies 

12. EN 464 998
การเตรียมโครงการ
วิศวกรรมโลจสิติกส 

เลือกหัวของานโครงการ โดยความเห็นชอบของอาจารย
ท่ีปรึกษาโครงการ ศึกษาวิธีทําโครงการ วัตถุประสงค แผนงาน
และข้ันตอนดําเนินงาน ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวของ การเขียนรายงาน  นําเสนอโครงการและสอบปาก
เปลา 
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Logistics 
Engineering Pre-
Project 

Select project topic approved by the 
supervisor, study of methodology, objectives, work 
plan and procedure, literature review, writing report, 
project presentation and oral exam 

13. EN 414 117
การศึกษาความ
เปนไปไดของ
โครงการ 
Project Feasibility 
Study 

      การศึกษาความเปนไปไดของโครงการข้ันแนะนํา การ
วางแผนโครงการ การวิเคราะหโครงการโดยใชบูรณาการองค
ความรูดานวิศวกรรมอุตสาหการในดานตางๆ ไดแก การ
วิเคราะหดานตลาด การวิเคราะหดานเทคนิควิศวกรรม การ
วิเคราะหดานการเงิน และดานการบริหารการวิเคราะห
โครงการภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน การติดตาม
และประเมินผลโครงการ กรณีศึกษาของการศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ 
      Introduction to project feasibility study, project 
planning, project analyses on integrated industrial 
engineering knowledge involving marketing, technical, 
financial, and managerial issues, analyzing the project 
under risk and uncertainty, project monitoring and 
evaluation, case studies of project feasibility studies 

14. EN 464 785   
สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมโลจสิติกส 
Cooperative 
Education in 
Logistics 
Engineering 

นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงาน
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตาม
แผนการทํางานท่ีชัดเจนตามท่ีไดรับมอบหมายจากพนักงานท่ี
ปรึกษา ไมนอยกวา 16 สัปดาห ตอเน่ืองกัน โดยท่ีลักษณะงาน
ตองแตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงานท่ัวไป นักศึกษาตอง
เขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลของรายวิชา 

Each student required to work responsively in 
the area of Logistics Engineering, Fulltime work plan 
must be established and followed under supervision 
of his/her advisors at least 16 weeks, Job description 
must be different from that of normal practical 
training or visiting, student required to write a 
technical report and assessed by subject committee 

15. EN 464 999
โครงการวิศวกรรม 
โลจสิติกส 
Logistics 
Engineering 
Project 

นักศึกษาจะตองดําเนินงานโครงการทางวิศวกรรมโลจิ
สติกสตอจากงานเตรียมโครงการวิศวกรรมโลจิสติกส จัดทํา
และนําเสนอรายงานจนเสร็จสมบูรณ 

Students have to continue their work from pre-
project study in logistics engineering topics, submit 
final report and give project presentation 

11 การบริหารโครงการและการลงทุน 
(Project Management and 
Finance) 
- สามารถแสดงวามีความรูและความ
เขาใจ หลักการทางวิศวกรรมและการ

1. IC 011 019  
ผูประกอบการ
สรางสรรค 
Creative 
Entrepreneurship 

           คุณลักษณะผูประกอบการ จริ ยธรรมสํ าหรับ
ผูประกอบการ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร แรงจูงใจ 
การตัดสินใจ การวิเคราะหตลาด การระดมทุนเพ่ือการลงทุน 
การพัฒนาแผนธุรกิจ การสรางแบรนดและเครื่องหมายการคา 
บัญชีข้ันพ้ืนฐาน การช าระภาษี การประเมินธุรกิจ 
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บริหารงาน และ สามารถประยุกตใช
หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะผู
รวมทีมและผูนําทีมเพ่ือบริหารจัดการ 
โครงการวิศวกรรมท่ีมสีภาพแวดลอมการ
ทํางาน ความหลากหลายสาขาวิชาชีพ 

           Entrepreneurship characteristics, ethics for 
entrepreneurs, corporate social responsibility, 
motivation, decisions-making, marketing analysis, 
investment funding, business plan development, 
branding and trademarking, basic accounting, tax 
payment, business evaluation 

2. EN 412 300 
การศึกษางาน
อุตสาหกรรมและ
การเพ่ิมผลิตภาพ 
Industrial Work 
Study and 
Productivity 
Improvement 

กระบวนการแกปญหาท่ัวไป ความรูในการปฏิบัติงาน
ดานการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ และ
การประยุกตหลักการเศรษฐกิจทางการเคลื่อน การใชแผนภูมิ
กระบวนการไหลและแผนภาพ แผนภูมิคน-เครื่องจักร แผนภูมิ
ไซโม การศึกษาเคลื่อนไหวแบบจุลภาค สูตรเวลาและการหา
เวลามาตรฐาน การสุมตัวอยางงาน การวิเคราะหการ
ปฏิบัติงาน การจัดสมดุลสายการผลิต การประเมินสมรรถนะ
การทํางาน ระบบขอมูลมาตรฐาน และการใชอุปกรณท่ี
เก่ียวของกับการทํางาน การเพ่ิมผลิตผลโดยการปรับปรุง
วิธีการทํางานและคาแรงจูงใจ    

General problem solving process, working 
knowledge of the time and motion study, practices, 
procedures, and application of principles of motion 
economy, use of flow process charts and diagram, 
Man-Machine chart, Simo chart, micro-motion study, 
time formulas and determination of standard time, 
work sampling, operation analysis, line balanceing, 
performance rating, standard data systems and use of 
equipment related to the work, increase of 
productivity by the improvement of work method 
and incentive 

3. IC 011 020  
การวางแผนการเงิน
สวนบุคคลข้ัน
พ้ืนฐาน 
Basic Personal 
Financial Planning 

            ความรูพ้ืนฐานในการวางแผนการเงินสวนบุคคล การ
จัดทํางบประมาณ การจัดการเงิน การจัดหาสินเช่ือ ความ
รับผิดชอบตอการใชสินเช่ือ การธนาคาร การลงทุน ประกัน 
การวางแผนภาษี การวางแผนการเกษียณอาย ุ
            Basic personal financial planning 
fundamentals, budgeting, money management, 
acquiring credit, responsible use of credit, banking, 
investment, insurance, tax planning, and retirement 
planning 

4. EN 413 200 การ
ควบคุมคุณภาพ 
Quality Control 

ปรัชญาและหลักการพ้ืนฐานของการปรับปรุงคุณภาพ
ข้ันแนะนํา การบริหารคุณภาพแบบสมบูรณแบบ วิธีการทาง
สถิติท่ีใชในการจัดการคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 
การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุมประเภทตางๆ 
การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะห
ระบบการวัด แผนชักตัวอยางเพ่ือการยอมรับ  
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

Introduction to the philosophy and basic 
concepts of quality improvement, total quality 
management (TQM), statistical methods for quality 
management, quality control techniques, statistical 
process control (SPC), various types of control charts, 
process capability analysis, measurement system 
analysis, acceptance sampling plans 

5. EN 463 796 
การฝกงาน 
Practical Training                                                     

นักศึกษาตองฝกงานในงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส อยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับ
หนวยงานท่ีสาขาวิชาเห็นชอบ และนักศึกษาตองนําเสนอ
รายงานการฝกงาน 

Each student is required to complete practical 
work related to his or her chosen field of Logistics 
Engineering at least 30 working days. The practical 
work must be carried out with the approval of the 
practical training committee. A written report on the 
work done during the training must be submitted 

6. EN 414 117
การศึกษาความ
เปนไปไดของ
โครงการ 
Project Feasibility 
Study 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการข้ันแนะนํา การ
วางแผนโครงการ การวิเคราะหโครงการโดยใชบูรณาการองค
ความรูดานวิศวกรรมอุตสาหการในดานตางๆ ไดแก การ
วิเคราะหดานตลาด การวิเคราะหดานเทคนิควิศวกรรม การ
วิเคราะหดานการเงิน และดานการบริหารการวิเคราะห
โครงการภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน การติดตาม
และประเมินผลโครงการ กรณีศึกษาของการศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ 

Introduction to project feasibility study, project 
analyses on intregrated industrial engineering 
knowledge involving marketing, technical, financial, 
and managerial issues, analyzing the project under 
risk and uncertainty, project monitoring and 
evaluation, case studies of project feasibility studies 

12 การเรียนรูตลอดชีพ (Lifelong 
Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจําเปนในการ
เตรียมตัว เพ่ือใหสามารถการปฏิบัติงาน
ไดโดยลําพังและ สามารถการเรียนรู
ตลอดชีพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

1. EN 412 500
กระบวนการผลติ 
Manufacturing 
Processes 

กระบวนการผลิตข้ันแนะนํา ทฤษฎีและแนวคิดของ
กระบวนการผลิต การหลอ การข้ึนรูป การตัดเฉือน และการ
เช่ือมประสาน ความสัมพันธของวัสดุและกระบวนการผลิต 
หลักมูลของตนทุนการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหมในกระบวนการ
ผลิต 

Introduction to manufacturing processes, 
theory and concept of manufacturing processes such 
as casting, forming, machining and welding, material 
and manufacturing processes relationships, 
fundamentals of manufacturing cost, modern 
technology in manufacturing processes 
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

2. EN 413 302
วิศวกรรมความ
ปลอดภัย 
Safety 
Engineering 

การศึกษาหลักการการปองกันความสูญเสีย การ
ออกแบบ วิเคราะห และการควบคุมภัยอันตรายจากสถานท่ี
กระทําตอสวนตางๆ ของรางกาย เทคนิคดานความปลอดภัย
เชิงระบบ หลักการจัดการความปลอดภัย และกฎหมายดาน
ความปลอดภัย 

Study of loss prevention principle, design, 
analysis and control of workplace hazards acting on 
human element, system safety techniques, principles 
of safety management and safety laws 

3. IC 011 015 
การเตรียมความ
พรอมสําหรับการ
ทํางาน และความ
เปนมืออาชีพ 
Career 
Preparation and 
Professionalism 

            องคประกอบในการสรางภาพลักษณมืออาชีพ การ
สื่อสารระหวางบุคคลและการพัฒนาความสัมพันธ การพัฒนา
พันธกิจ การเขียนเปาหมาย ทักษะทางโทรศัพท มารยาททาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกสและธุรกิจ เทคนิคการฟงและการพูด 
การเขียนประวัติยอ การเตรียมตัวสําหรับการสัมภาษณงาน 
            Components of projecting professional 
image, on interpersonal communication and 
relationship development mission statement 
development, writing goals, telephoning skills, e-mail 
and business etiquette, listening and speaking 
techniques, resume writing, preparation for job 
interview 

4. EN 413 106 
การวางแผนและ
ควบคุมการผลติ 
Production 
Planning and 
Control 

ระบบการผลิตข้ันแนะนํา เทคนิคการพยากรณ การ
จัดการวัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุน
และกําไรสําหรับการตัดสินใจ  การกําหนดงานการผลิต การ
ควบคุมการผลิต 

Introduction to production systems, forecasting 
techniques, inventory management, production 
planning, cost and profitability analysis for decision 
making, production scheduling, production control 

5. EN 463 796 
การฝกงาน 
Practical Training                                                     

นักศึกษาตองฝกงานในงานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส อยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับ
หนวยงานท่ีสาขาวิชาเห็นชอบ และนักศึกษาตองนําเสนอ
รายงานการฝกงาน 

Each student is required to complete practical 
work related to his or her chosen field of Logistics 
Engineering at least 30 working days. The practical 
work must be carried out with the approval of the 
practical training committee. A written report on the 
work done during the training must be submitted 

6. EN 464 998 
การเตรียมโครงการ
วิศวกรรมโลจสิติกส 

เลือกหัวของานโครงการ โดยความเห็นชอบของ
อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ ศึกษาวิธีทําโครงการ วัตถุประสงค 
แผนงานและข้ันตอนดําเนินงาน ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม
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ลําดับ ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

Logistics 
Engineering Pre-
Project 

ท่ีเก่ียวของ การเขียนรายงาน  นําเสนอโครงการและสอบปาก
เปลา 

Select project topic approved by the 
supervisor, study of methodology, objectives, work 
plan and procedure, literature review, writing report, 
project presentation and oral exam 

7. EN 464 999
โครงการวิศวกรรม 
โลจสิติกส 
Logistics 
Engineering 
Project 

นักศึกษาจะตองดําเนินงานโครงการทางวิศวกรรมโลจิ
สติกสตอจากงานเตรียมโครงการวิศวกรรมโลจิสติกส จัดทํา
และนําเสนอรายงานจนเสร็จสมบูรณ 

Students have to continue their work from pre-
project study in logistics engineering topics, submit 
final report and give project presentation 

8. EN 464 785   
สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมโลจสิติกส 
Cooperative 
Education in 
Logistics 
Engineering 

นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงาน
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตาม
แผนการทํางานท่ีชัดเจนตามท่ีไดรับมอบหมายจากพนักงานท่ี
ปรึกษา ไมนอยกวา 16 สัปดาห ตอเน่ืองกัน โดยท่ีลักษณะงาน
ตองแตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงานท่ัวไป นักศึกษาตอง
เขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลของรายวิชา 

Each student required to work responsively in 
the area of Logistics Engineering, Fulltime work plan 
must be established and followed under supervision 
of his/her advisors at least 16 weeks, Job description 
must be different from that of normal practical 
training or visiting, student required to write a 
technical report and assessed by subject committee 

 

หมายเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (Graduate Attributes) ใหครบถวนมากท่ีสุด โดยนํารายวิชาในหลักสูตรท้ังหมดมากรอกขอมูล 
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4. มาตรฐานผลการเรียนรู 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส 
 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 
ตัวเลข การส่ือสาร และ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

ชั้นปท่ี 1                          

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                          

EN 001 200 สถิตยศาสตร                          

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม                          

EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร                          

EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม                          

วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                          

SC 201 005 เคมีท่ัวไป            
              

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป            
              

SC 401 206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1             
 

            

SC 401 207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2             
 

            

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1           
   

            

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2           
   

            

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1           
  

             

SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2                          

ชั้นปท่ี 2                          

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                          

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม                          

วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                          

SC 402 202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3                          
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 
ตัวเลข การส่ือสาร และ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับ
วิศวกรรมศาสตร 

                         

กลุมวิชาบังคับ                          

EN 211 001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา                          

EN 212 002 ปฏิบัติการหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา                          

EN 412 000 สถิติวิศวกรรม  ⬤    ⬤ ⬤ ⬤    ⬤ ⬤     ⬤   ⬤ ⬤    

EN 412 002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ  ⬤     ⬤     ⬤       ⬤  ⬤  ⬤ ⬤  

EN 412 300 การศึกษางานอุตสาหกรรมและการเพ่ิม
ผลิตภาพ 

 ⬤     ⬤   ⬤  ⬤ ⬤  ⬤    ⬤      ⬤ 

EN 512 300 อุณหพลศาสตร 1      ⬤ ⬤ ⬤    ⬤   ⬤           

ชั้นปท่ี 3                          

วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                          

EN 003 206 หลักมูลของปญญาประดิษฐ                          

กลุมวิชาบังคับ                          

EN 412 500 กระบวนการผลิต  ⬤     ⬤     ⬤       ⬤  ⬤  ⬤ ⬤  

EN 413 003 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต  ⬤     ⬤     ⬤       ⬤  ⬤  ⬤ ⬤  

EN 413 101 การวิจัยและดําเนินงาน      ⬤ ⬤  ⚪  ⬤           ⚪   ⬤ 

EN 413 106 การวางแผนและควบคุมการผลิต    ⬤  ⬤ ⬤ ⬤   ⬤  ⬤        ⬤ ⬤   ⬤ 

EN 413 200 การควบคุมคุณภาพ  ⬤     ⬤   ⬤   ⬤      ⬤   ⬤   ⬤ 

EN 413 302 วิศวกรรมความปลอดภัย  ⬤  ⚪ ⬤  ⬤ ⚪   ⬤    ⚪     ⬤    ⬤  

EN 413 400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม  ⬤   ⚪  ⬤ ⬤ ⬤         ⬤        

EN 463 100 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน                          

EN 463 103 การออกแบบและการจัดการคลังสินคา                           

EN 463 104 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิ
สติกส 

                         



- 47 - 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 
ตัวเลข การส่ือสาร และ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

EN 463 105 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหม  ● ●  ● ● ● ●   ● ●  ● ● ● ●    ● ●    

EN 463 761 สัมมนาทางวิศวกรรมโลจิสติกส                          

วิชาฝกงาน                          

EN 463 796 การฝกงาน  ● ●   ⚪ ⚪ ⚪ ● ●  ⚪ ●  ⚪ ●   ● ● ● ● ⚪ ● ⚪ 

ชั้นปท่ี 4                          

กลุมวิชาบังคับ                          

EN 414 117 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ     ⚪ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤    ⚪   ⬤ ⚪  ⬤ 

EN 464 103 การขนสงและการกระจายสินคา                          

EN 464 204 แบบจําลองสมดุลทางดานโลจิสติกส                           

EN 464 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโลจิสติกส                          

EN 464 999 โครงการวิศวกรรมโลจิสติกส                          

วิชาสหกิจศึกษา                          

EN 464 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจิสติกส                          

วิชาเลือก                          

กลุมวิชาการจัดการทางวิศวกรรม                           

EN 003 313 ระบบจําลองสารสนเทศอาคาร                          

EN 412 100 การจัดการอุตสาหกรรม  ⬤    ⬤       ⬤      ⬤   ⬤    

EN 413 104 การประยุกตคอมพิวเตอรในงาน
อุตสาหกรรม 

   ⬤  ⚪ ⚪ ⬤ ⬤ ⬤  ⚪ ⬤ ⬤ ⚪      ⬤ ⚪ ⚪ ⚪ ⬤ 

EN 413 301 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมและ
วางแผนส่ิงอํานวยความสะดวก 

 ⬤ ⬤    ⬤   

⬤ 
⬤   ⬤  ⬤    ⬤     ⬤ ⬤ 

EN 413 401 การวิเคราะหตนทุนและงบประมาณทาง
อุตสาหกรรม 

 ● 
   ● 

  ● 
   ● 

 ● 
   ● 

  ● 
   

EN 414 108 การจัดการทางวิศวกรรม ● ●  ● ● ● ● ●   ● ● ● ●  ●  ● ●  ●   ● 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 
ตัวเลข การส่ือสาร และ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

EN 414 111 การตลาดสําหรับวิศวกร  ⬤    ⬤       ⬤      ⬤   ⬤    

EN 414 112 วิศวกรรมคุณคา  ● ●  ● ● ● ●   ● ●  ● ● ● ●    ● ●    

EN 414 201 วิศวกรรมและการจัดการคุณภาพขั้น
แนะนํา 

                         

EN 414 303 การยศาสตร                          

EN 414 774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ      ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤  ⬤ ⬤ ⚪ ⚪       ⚪   ⚪ 

EN 464 203 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดาน 
โลจิสติกส 

     
 

     
 

             

EN 464 774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส                          

กลุมวิชาระบบการขนสง                          

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา                  ⚪   ⚪     

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงาน
วิศวกรรมระบบราง 

                 
⚪ 

  
⚪ 

    

EN 003 302 วิศวกรรมลอเล่ือน                  ⚪   ⚪     

EN 003 303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ                  ⚪   ⚪     

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบ
ราง 

                 
⚪ 

  
⚪ 

    

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง                  ⚪   ⚪     

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ                  ⚪   ⚪     

EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางขั้นแนะนํา                  ⚪   ⚪     

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ                  ⚪   ⚪     

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ                  ⚪   ⚪     

EN 004 310 ระบบขับเคล่ือนรถไฟ                  ⚪   ⚪     

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ                  ⚪   ⚪     

กลุมวิชาการวิจัยดําเนินงาน                          



- 49 - 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง 
ตัวเลข การส่ือสาร และ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

EN 414 105 เทคนิคการจําลองดวยคอมพิวเตอร  ●    ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪   ⚪      ⚪  ⚪ ⚪    

EN 414 109 เทคนิคขั้นพ้ืนฐานการหาคาเหมาะท่ีสุด   ●    ●   ●    ●         ●    

EN 414 110 การวิเคราะหการตัดสินใจ   ●    ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪   ⚪      ⚪  ⚪ ⚪    

EN 414 115 เมตะฮิวริสติกสและการประยุกตขั้ น
แนะนํา  

     ⚪ ⬤ ⚪ ⬤ ⬤  ⬤ ⬤ ⚪ ⚪      ⬤    ⬤ 

EN 414 116 การจัดตารางงานเบ้ืองตน      ⚪ ⬤ ⚪ ⬤ ⬤  ⬤ ⬤ ⚪ ⚪      ⬤    ⬤ 

EN 464 201 แบบจําลองความนาจะเปนขั้นแนะนํา  ⬤    ⬤       ⬤      ⬤   ⬤    

EN 464 202 การวิเคราะหสมรรถนะและการตัดสินใจ
ภายใตหลายเกณฑ 

 ⬤    ⬤       ⬤      ⬤   ⬤   
 

กลุมวิชาวัสดุและการผลิต                          

EN 003 312 ระบบอัตโนมัติ                          

EN 412 600 โลหะกรรมกายภาพและเชิงกล  ● 
   ● ● 

    ● 
      ● 

   ● ● 
 

EN 413 102 วิศวกรรมการซอมบํารุง    ⬤    ⬤  ⬤   ⬤        ⬤     

EN 413 501 ระบบควบคุมอัตโนมัติ       ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤  ⬤ ⬤        ⬤    ⬤ 

EN 413 503 กระบวนการขึ้นรูป                           

EN 414 505 เครื่องมือกล                          

EN 414 506 วิศวกรรมเครื่องมือ                          

EN 414 775 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมวัสดุ  ⬤     ⬤     ⬤       ⬤  ⬤  ⬤ ⬤  

EN 414 776 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต  ⬤     ⬤     ⬤       ⬤  ⬤  ⬤ ⬤  

EN 463 101 วิศวกรรมการขนถายวัสดุ                           

หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอื่น หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศเพ่ิมเติมภายหลัง โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

 



- 50 - 
 

สวนที่ 3 คณาจารย 
 
1. ประธานหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 

นายปนิทัศน  
สุรียธนาภาส 

รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 
Ph.D. (Decision Sciences), The 
University of Manchester, UK 

2546 
 

2548 
 

2557 

7 

 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางท่ี 1: อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 
1 นายปนิทัศน  

สุรียธนาภาส 
รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี  
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Decision Sciences), The 
University of Manchester, UK 

2546 
 

2548 
 

2557 

7 

2 นายฐนวรรธน    
นิยะโมสถ 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
Ph.D. (Operational Research 
and Cybernetics), University of 
Chinese Academy of Sciences, 
China 

2545 
 

2549 
 

2557 

7 

3 นายทวี  
นาครัชตะอมร 

ผูชวยศาสตราจารย B.S. (Industrial Engineering), 
Lehigh University, USA 
M.S. (Industrial Engineering), 
Lehigh University, USA 

2544 
 

2546 

8 

4 นางสาวศิรวดี  
อรัญนารถ 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
M.Eng.Sc.(Manufacturing 
Engineering and 
Management), The University 
of New South Wales, Australia 
M.Log.Man (Logistics 
Management), The University 
of Sydney, Australia 

2544 
 
 

2546 
 
 
 

2550 
 
 

10 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 
D.Man.Eng. (Logistics 
Engineering), Waseda 
University, Japan 

2559 

5 นายฐิติพงศ  
จํารัส 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
Ph.D. (Industrial Engineering 
and Engineering 
Management), National Tsing 
Hua University, Taiwan 

2552 
 

2554 
 

2559 

9 

 

 
3. อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยประจําสาขาวิชา 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 

1 นางสาวกาญจนา 
เศรษฐนันท 

ศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
M.S. (Industrial Engineering), 
Oklahoma State University, 
USA 
Ph.D. (Industrial Engineering),  
West Virginia University, USA 

2534 
 

2539 
 
 

2544 

25 

2 นายพรเทพ   
ขอขจายเกียรต ิ

รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
D.Eng. (Industrial 
Engineering), Asian Institute 
of Technology  

2525 
 

2531 
 

2538 

 

3 นายชาญณรงค  
สายแกว 

รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
M.S. (Management  
of Technology), Vanderbilt 
University, USA 
Ph.D. (Industrial Engineering), 
The University of Oklahoma, 
USA 

2535 
 

2540 
 
 

2546 

29 

4 นายดนัยพงศ  
เชษฐโชติศักดิ ์

รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
M.S. (Industrial Engineering), 
Wichita State University, USA 
Ph.D. (Industrial Engineering), 
Wichita State University, USA, 

2537 
 

2542 
 

2546 

18 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 
5 นายปณิธาน   

พีรพัฒนา 
รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 
M.Eng. (Industrial 
Engineering), Osaka 
University, Japan 
D.Eng (Industrial Engineering), 
Osaka Prefecture University, 
Japan 

2532 
 

2539 
 
 

2547 

31 

6 นางสาวรักนอย 
อัครรุงเรืองกุล 

รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Industrial Engineering), 
South Australia University, 
Australia 

2535 
 

2538 
 

2549 

25 

7 นายศีขรินทร   
สุขโต 

รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2535 
 

2543 
 

2547 

26 

8 นายปาพจน  
เจริญอภิบาล 

รองศาสตราจารย B.S. (Materials Science and 
Engineering), Columbia 
University, USA  
M.S. (Materials Science and 
Engineering), University of 
Pennsylvania, USA 
Ph.D. (Materials Science and 
Engineering), University of 
Pennsylvania, USA  

2545 
 
 

2548 
 
 

2550 

12 

9 นายธนา    
ราษฎรภักด ี

รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2544 
 

2546 
 

2551 

13 

10 นายธีรวัฒน  
เหลานภากุล 

รองศาสตราจารย วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
M.Eng. (Agricultural System 
and Engineering), Asian 
Institute of Technology 
Ph.D. (Materials Science), 
Nagaoka University of 
Technology, Japan 

2546 
 

2550 
 
 

2555 

9 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 
11 นายปนิทัศน  

สุรียธนาภาส 
รองศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี  
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Decision Sciences), 
The University of 
Manchester, UK 

2546 
 

2548 
 

2557 

7 

12 นายวีรพัฒน  
เศรษฐสมบูรณ 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
M.Eng. (Advanced 
Manufacturing Technologies), 
South Australia University, 
Australia  
D.Eng. (Industrial and 
Management Systems 
Engineering), Waseda 
University, Japan  

2529 
 
 

2537 
 
 

2542 

35 

13 นายคมกฤช   
ปติฤกษ 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมขนถายวัสด)ุ, 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 
M.Eng. (Industrial 
Engineering), Lamar 
University, USA 
Ph.D. (Industrial & Systems 
Engineering), Auburn 
University, USA 

2538 
 
 

2548 
 
 

2554 

10 

14 นางสาวสุขอังคณา 
แถลงกัณฑ 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
M.Met. (Advanced 
Metallurgy), The University of 
Sheffield, UK 
Ph.D. (Engineering Materials), 
The University of Sheffield, 
UK 

2539 
 

2540 
 
 

2545 

25 

15 นายอภิชาติ    
บุญมา 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
M.S. (Industrial Engineering), 
North Carolina State 
University, USA 
Ph.D. (Industrial Engineering), 
North Carolina State 
University, USA 
 

2542 
 

2549 
 
 

2555 

9 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 
16 นายฐนวรรธน    

นิยะโมสถ 
ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
Ph.D. (Operational Research 
and Cybernetics), University 
of Chinese Academy of 
Sciences, China 

2545 
 

2549 
 

2557 

7 

17 นายทวี  
นาครัชตะอมร 

ผูชวยศาสตราจารย B.S. (Industrial Engineering), 
Lehigh University, USA 
M.S. (Industrial Engineering), 
Lehigh University, USA 

2544 
 

2546 

8 

18 นางสาวศิรวดี  
อรัญนารถ 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
M.Eng.Sc. (Manufacturing 
Engineering and 
Management), The University 
of New South Wales, 
Australia 
M.Log.Man (Logistics 
Management), The University 
of Sydney, Australia 
D.Man.Eng. (Logistics 
Engineering), Waseda 
University, Japan 

2544 
 
 

2546 
 
 
 

2550 
 
 

2559 

10 

19 นายฐิติพงศ  
จํารัส 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
Ph.D. (Industrial Engineering 
and Engineering 
Management), National Tsing 
Hua University, Taiwan 

2552 
 

2554 
 

2559 

9 

20 นางสาวศิโรรัตน 
พัฒนไพโรจน 

อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน  

2549 
 

2551 
 

2557 

4 

21 นายกฤษณรัช  
นิติสิร ิ

อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2547 
 

2558 
 
 
 

1 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ปท่ีสําเร็จการศึกษา ประสบการณสอน (ป) 
D.Eng. (Industrial 
Engineering), Tokyo 
University of Science  

2563 

 
4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ  

ตารางแสดงรายชื่อผูชวยวิชาปฏบัิติการ 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

1 นายกองพัน คุมไขนํ้า ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 
ชํานาญงานพิเศษ 

ศษ.บ. (บริหารการศึกษา), 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2 นายสมชาย แกวบุญเรือง พนักงานชางเทคนิค ชํานาญงาน
พิเศษ 

ค.บ. (อุตสาหกรรมศลิป), สถาบันราชภัฏเลย 

3 นายบวรกิตติ์ พันธเสถียร พนักงานชางเทคนิค ชํานาญงาน วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุร ี

4 นายโกวิทย พลหาญ นักวิชาการวิทยาศาสตร วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแกน 
5 นายวีระสุนทร เคนกา พนักงานชางเทคนิค บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
6 นายมานพ ลีใส พนักงานชางเทคนิค ทล.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ), 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
7 นายอาทิตย ยั่งยืน พนักงานชางเทคนิค วท.บ. (เทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม), 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
8 นายธีระเวทย พระชัย พนักงานชางเทคนิค ปวส. ชางเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตขอนแกน 
9 นายเกรียงไกร ไตรคุมกัน พนักงานชางเทคนิค ปวส. ชางกลโลหะ, สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

 
5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจําตอนักศึกษา 

 

ตารางแสดงอัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา ณ ปการศึกษา 2565 
ตารางท่ี 1: จํานวนนักศึกษาระดับ ม.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศึกษาจริง (ม.6) แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปท่ี 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปท่ี 3 - - 40 40 40 
ช้ันปท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
รวมนักศึกษา (ช้ันปท่ี 2-4) 360 

 
ตารางท่ี 2: อัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา 

จํานวนอาจารยประจํา รวมจํานวนนกัศึกษาจริง (ม.6) 
21 360 

อัตราสวน 1 : 17 
อัตราสวนตองไมเกิน 1:20 
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1. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป  
รายงานการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาคณาจารยใหมีรายละเอียดท่ีชัดเจน สามารถอธิบายถึงความกาวหนาในการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาในดานการใหความรูและเสริมทักษะ ดานการจัดหาบุคลากรใหม ดานการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา และดานการปรับตําแหนงทาง
วิชาการ ในแตละปการศึกษาภายในระยะ 5 ป 

6.1. แผนพัฒนาดานการใหความรูและเสริมทักษะ 
หลักสูตรฯ มีแผนการใหความรูและเสริมทักษะสําหรับบุคลากรในหลักสูตรฯดังนี้ 
6.1.1  ทางคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาองคความรูใหกับ

บุคลากรสายวิชาการของทางคณะฯ เปนจํานวนเงิน 30,000 บาท ตอป (และ 35,000 บาท ตอป 
สําหรับบุคลากรท่ีดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารหลักสูตร) เพ่ือใหบุคลากรไดเขารวมการ
อบรม สัมมนา หรือซ้ือหนังสือเพ่ือพัฒนาความรูเพ่ิมเติมได นอกจากนี้ ทางคณะฯ จัดสรรงบประมาณ
จากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 9,000,000 บาท เพ่ือสงเสริมใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทําการวิจัย 

6.1.2 หลักสูตรสนับสนุนใหอาจารยเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึง
มหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

6.1.3  สําหรับบุคลากรในตําแหนงอาจารยท่ีเขามาทํางานใหม ทางหลักสูตรฯไดสนับสนุนใหเขารับการอบรม
ตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงเปนหลักเกณฑใหอาจารยใหม
ทุกคนตองเขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย เขาใจบทบาทหนาท่ีของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะ
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 
และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.1.4 สําหรับอาจารยใหม หลักสูตรฯสนับสนุนใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษา
ในดานการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯเปดโอกาสใหอาจารยใหมเขารวม
สังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

6.2. แผนพัฒนาดานการจัดหาบุคลากรใหม 
หลักสูตรฯมีการเตรียมการสําหรับการจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติมในอนาคต โดยวางแผนอัตรากําลังรวมกับหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เนื่องจากท้ังสองหลักสูตรนั้นมี
การใชบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนรวมกัน นอกจากการวางแผนการจัดหาบุคลากรใหมใหสอดคลอง
กับแผนการเกษียณอายุของบุคลากรของสาขาวิชาแลว ทางหลักสูตรฯยังวางงบประมาณในการจัดหาอาจารย
พิเศษชาวตางประเทศเพ่ือเสริมสรางความเปนนานาชาติใหกับหลักสูตรฯ และเพ่ือใหนักศึกษามีความคุนเคยกับ
การเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษในหลากหลายสําเนียง 

6.3. แผนพัฒนาดานการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส หลักสูตรนานาชาติ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาเอกครบถวนแลวทุกคน ทางหลักสูตรฯจึงไมได
วางแผนในการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาใหกับบุคลากรเพ่ิมเติม 

6.4. แผนพัฒนาดานการปรับตําแหนงทางวิชาการ 
หลักสูตรฯมีการวางแผนการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการใหกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ และอาจารย

ประจําหลักสูตรฯ โดยการสนับสนุนใหคณาจารยไดเขารวมกิจกรรมอบรม สัมมนา ท่ีเก่ียวของกับการขอ

ตําแหนงวิชาการท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแกนและหนวยงานภายนอก นอกจากนี้ยังไดทําการรวมกลุม
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คณาจารยท่ีมีความสนใจในงานวิจัยดานเดียวกันใหรวมกันของบประมาณสนับสนุนโครงงานวิจัยจากกอง

บริหารงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในลักษณะโปรแกรมวิจัย (Research Program) เพ่ือใหคณาจารย

ไดมีงบประมาณเพียงพอในการดําเนินงานวิจัย อันเปนการสงเสริงใหคณาจารยสามารถปรับตําแหนงทาง

วิชาการไดอยางรวดเร็ว และทางหลักสูตรฯมีเปาหมายสนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ไดรับการ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยครบทุกคนภายในระยะ 5 ป (ภายในปการศึกษา 2569) 
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สวนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู 
 
1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

องคความรูท่ีสภาวิศวกร
กําหนด 

เนื้อหาวิชาท่ีเทียบกับองคความรู ชื่อวิชา 
 

ภาระ  
(หนวยกิต/

ชั่วโมง) 
1. องคความรูพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร 

 
 

 
 

 
 

1.1 คณิตศาสตรเชิง
วิศวกรรม 

พีชคณิตเวกเตอรสาํหรับหาผลเฉลยของ
ระบบสมการ พีชคณติเวกเตอรใน 2 มิติและ 
3 มิติ เรขาคณิตวิเคราะห ลิมติและความ
ตอเน่ืองของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว 
อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการ
ประยุกต พิกัดเชิงข้ัว จํานวนเชิงซอน อุปนัย
เชิงคณิตศาสตร ปริพันธข้ันแนะนํา การหา
ปริพันธเชิงตัวเลข 

SC 401 206 Calculus for 
Engineering I 

3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของ
ปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว ฟงกชัน
หลายตัวแปร ลมิิตและความตอเน่ืองของ
ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย ลําดับ
และอนุกรมอนันตของจํานวนจริง อนุกรม
กําลัง สมการเชิงอนุพันธและการประยุกต
ข้ันแนะนํา 

SC 401 207 Calculus for 
Engineering II 

3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบ
และพ้ืนผิวใน 3 มิติ ปรภิูมิยูคลิด ฟงกชัน
หลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธของ
ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง 
การประยุกตของอนุพันธของฟงกชันหลาย
ตัวแปร ปริพันธหลายช้ัน ระบบพิกัดและการ
หาปริพันธในระบบตางๆ ปริพันธตามเสน 
ปริพันธตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ 

SC 402 202 Calculus for 
Engineering III 

3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

สมการเชิงอนุพันธอันดับหน่ึง สมการเชิง
อนุพันธอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธอันดับ
สูง และการประยุกต สมการเชิงอนุพันธเชิง
เสนท่ีมสีัมประสิทธ์ิเปนตัวแปร ระบบสมการ
เชิงอนุพันธเชิงเสน ผลการแปลงลาปลาซ 
และการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ขอปญหา
คาขอบ สมการเชิงอนุพันธยอยเบ้ืองตน 

SC 402 302 Differential 
Equations for Engineering 

3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 
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1.2 ฟสิกส การวัดและวิเคราะหขอมลู การรวมแรงยอย 
โมดลูัสแบบของยัง ลูกตุมนา ิกาอยางงาย 
เครื่องช่ังความถวงจําเพาะ การวัดความหนืด
ของของเหลวโดยใชกฎของสโตกส 
พลศาสตรการหมุน สมัประสิทธ์ิของการ
ขยายตัวตามเสน การสั่นพองในทออากาศ 
การทดลองของเมลด 

SC 501 003 General Physics 
Laboratory I 

1 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

วีทสโตนบริดจ แทนเจนตแกลวานอมิเตอร 
วงจร RC มัลตมิิเตอร ออสซลิโลสโคป การ
หาความยาวโฟกัสของกระจก การหาความ
ยาวโฟกัสของเลนส การหาคาดัชนีหักเหของ
ของเหลว สเปกโตรมเิตอร วงแหวนของนิว
ตัน 

SC 501 004 General Physics 
Laboratory II 

1 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

เวกเตอร แรงและการเคลื่อนท่ี การคงตัว
ของโมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนท่ี
แบบออสซิลเลต การเคลื่อนท่ีของวัตถุแข็ง
เกร็ง กลศาสตรของของไหล ความรอน และ
เทอรโมไดนามิกส อันตรกิริยาความโนมถวง 

SC 501 005 Fundamentals of 
Physics I 

3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

อันตรกิริยาทางไฟฟา อันตรกิรยิาทาง
แมเหล็ก สนามไฟฟาสถิตและสนามแมเหล็ก
สถิต สนามแมเหล็กไฟฟาท่ีข้ึนตอเวลา 
กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การ
เคลื่อนท่ีแบบคลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศน
ศาสตร ทฤษฎีควอนตัมเบ้ืองตน โครงสราง
อะตอม นิวเคลยีสและรังสีฟสิกสเบ้ืองตน 

SC 501 006 Fundamentals of 
Physics II 

3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

1.3 เคม ี บทนํา ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม 
พันธะเคมี แกส ของแข็ง ของเหลวและสาร
สะลาย อุณหพลศาสตรเคมี ระบบการถาย
โอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคม ีสมดลุ 
เคมีและสมดลุไอออน ตารางธาตุ และธาตุ
เรพรี เซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมี
นิวเคลียร 

SC 201 005 General Chemistry 3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหาในวิชา SC 201 
005 (เคมีท่ัวไป)  

SC 201 006 General Chemistry 
Laboratory 

1 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

2. องคความรูพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

   

2.1 การเขียนแบบวิศวกรรม ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉาย
ภาพ แบบภาพฉาย การใหขนาดและระยะ
คลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด ภาพรูปทรง 
ภาพชวยและแผนคลี่ แบบรายละเอียดและ
แบบประกอบใชคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบ
ข้ันพ้ืนฐาน 

EN 001 202 Engineering 
Drawing 

3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

2.2 กลศาสตร แนวคิดของสถิตยศาสตร ระบบแรงและแรง
ลัพธ สภาวะสมดุล การวิเคราะหโครงสราง
เบ้ืองตน แรงเสียดทาน จุดศูนยถวงกลาง

EN 001 200 Statics 3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 
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เ ร ข าคณิ ต  หลั ก ก า ร ง านสมมติ  แ ล ะ 
พลศาสตรเบ้ืองตน 

2.3 วัสดุวิศวกรรม ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง โ ค ร ง ส ร า ง 
กระบวนการผลิต และการใช งานวัสดุ
วิศวกรรมกลุมหลัก แผนภาพสมดุลเฟสและ
การแปลความหมาย สมบัติทางกลและการ
เสื่อมสภาพของวัสด ุ

EN 002 204 Engineering 
Materials 

3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

2.4 โปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับวิศวกร 

แนวคิดของคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอร แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร 
องคประกอบของฮารดแวร องคประกอบ
ของซอฟตแวร ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวร
และซอฟตแวร แนวคิดการประมวลผลขอมลู
อิ เ ล็ กทรอ นิ กส  ก า ร แปล งข อมู ล เป น
ส า ร ส น เ ท ศ  ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล
ขอมูลคอมพิวเตอร  การออกแบบและ
ระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรม แนวคิดการ
ออกแบบจากบนลงลาง ผังงานโปรแกรม 
การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง หลักมูล
การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิด
ขอมูลพ้ืนฐาน การนําเขาและการสงออก
ขอมูล โครงสรางควบคุม ฟงกชัน แถวลําดับ 
สายอักขระและแฟมขอมูล 

EN 001 203 Computer 
Programming 

3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

2.5 สถิติวิศวกรรม ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม สถิติเชิง
อนุมาน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห
ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ  
การใชวิธีการทางสถิติเปนเครื่องมือในการ
แกไขปญหา 

EN 412 000 Engineering 
Statistics 

3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

2.6 กระบวนการผลิต กระบวนการผลิตข้ันแนะนํา ทฤษฎีและ
แนวคิดของกระบวนการผลิต การหลอ การ
ข้ึนรูป การตัดเฉือน และการเช่ือมประสาน 
ความสัมพันธของวัสดุและกระบวนการผลิต 
หลักมูลของตนทุนการผลิต เทคโนโลยี
สมัยใหมในกระบวนการผลิต 

EN 412 500 Manufacturing 
Processes 

3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

2.7 อุณหพลศาสตร แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร สมบัติ
และกระบวนการของแกสอุดมคติ ไอนํ้า และ
สสารอ่ืนๆ งานและพลังงาน กฎขอท่ีหน่ึง
ของอุณหพลศาสตร กฎขอท่ีสองของอุณ
หพลศาสตร  เอนโทรป  วัฏจักรคาร โน 
พ้ืนฐานการถายโอนความรอน วัฏจักรกําลัง
แกส วัฏจักรกําลังไอและวัฏจักรกําลังรวม 
วัฏจักรความเย็น 

EN 512 303 Thermodynamics I 3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

2.8 ความรูพ้ืนฐานไฟฟา การวิเคราะหแรงดัน กระแสและกําลังไฟฟา
ในวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 
หมอแปลงไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟาข้ัน
แนะนํา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา 
หลักการของระบบไฟฟาสามเฟส วิธีการสง

EN 211 001 Fundamentals of 
Electrical Engineering 

3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 
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กําลังไฟฟา เครื่องมือวัดไฟฟาข้ันพ้ืนฐาน 
อุปกรณสารก่ึงตัวนําข้ันแนะนํา 

3. องคความรูเฉพาะทาง
วิศวกรรม 

   

3.1 วัสดุอุตสาหกรรมและ
กระบวนการผลติ 

การคิดเชิงออกแบบ การระบุความตองการ 
การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหผูมีสวนได
ส วน เสี ย  การ วิจั ย เ ชิ งปฏิ บัติ การ  การ
วิเคราะหอันตราย การสรางขอมูลจําเพาะ 
การออกแบบเชิงสรางสรรค การออกแบบ
แนวความคิด การออกแบบตนแบบและการ
ตรวจสอบ           

EN 001 205 Engineering Skills 
Development 

1 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ การ
ออกแบบผลิตภัณฑและบริการใหม แนวคิด
พ้ืนฐานของการพัฒนาผลิตภัณฑ การทํา
ความเขาใจลูกคา การออกแบบการทดลอง
เ พ่ือทดสอบสินค าตนแบบ การพัฒนา
กระบวนการใหม การกระจายหนาท่ีเชิง
คุณภาพ การออกแบบกลยุทธทางการตลาด 

EN 463 105 Product Design 
and Development  

3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

3.2 ระบบงานและความ
ปลอดภัย 

กระบวนการแกปญหาท่ัวไป ความรูในการ
ปฏิบัติงานดานการศึกษาการเคลื่อนไหวและ
เวลา ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ และการประยุกต
หลักการเศรษฐกิจทางการเคลื่อน การใช
แผนภูมิกระบวนการไหลและแผนภาพ 
แผนภู มิ คน - เครื่ อ งจั ก ร  แผนภูมิ ไ ซ โม 
การศึกษาเคลื่อนไหวแบบจุลภาค สูตรเวลา
และการหาเวลามาตรฐาน การสุมตัวอยาง
งาน การวิเคราะหการปฏิบัติงาน การจัด
สมดุลสายการผลิต การประเมินสมรรถนะ
การทํางาน ระบบขอมูลมาตรฐาน และการ
ใชอุปกรณท่ีเก่ียวของกับการทํางาน การเพ่ิม
ผลิตผลโดยการปรับปรุงวิธีการทํางานและ
คาแรงจูงใจ    

EN 412 300 Industrial Work 
Study and Productivity 
Improvement 

3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

การศึกษาหลักการการปองกันความสูญเสีย 
การออกแบบ วิเคราะห และการควบคุมภัย
อันตรายจากสถานท่ีกระทําตอสวนตางๆ 
ของรางกาย เทคนิคดานความปลอดภัยเชิง
ระบบ หลักการจัดการความปลอดภัย และ
กฎหมายดานความปลอดภัย 

EN 413 302 Safety Engineering 3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

3.3 ระบบคุณภาพ ปรั ชญาและหลักการ พ้ืนฐานของการ
ปรับปรุงคุณภาพข้ันแนะนํา การบริหาร
คุณภาพแบบสมบูรณแบบ วิธีการทางสถิติท่ี
ใชในการจัดการคุณภาพ เทคนิคการควบคุม
คุณภาพ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ 
แผนภูมิควบคุมประเภทตางๆ การวิเคราะห
ความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะห

EN 413 200 Quality Control 3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 
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ระบบการวัด แผนชักตัวอยางเ พ่ือการ
ยอมรับ 

3.4 เศรษฐศาสตรและ
การเงิน 

นิยามตางๆ ทางเศรษฐศาสตร คาเงินท่ี
เปลี่ยนตามเวลาและคาเทียบเทา วิธีการ
เปรียบเ ทียบแบบตางๆ การ วิ เคราะห
จุดคุมทุน การประเมินการทดแทน การ
ประมาณตนทุน ตนทุนมาตรฐาน คาเสื่อม
ราคา  ประมาณการผลภาษีเงินได ความ
เสี่ยงและความไมแนนอน 

EN 413 400 Engineering 
Economy 

3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการข้ัน
แนะนํา การวางแผนโครงการ การวิเคราะห
โครงการโดยใชบูรณาการองคความรูดาน
วิศวกรรมอุตสาหการในดานตางๆ ไดแก การ
วิ เคราะหดานตลาด การวิเคราะหดาน
เทคนิควิศวกรรม การวิเคราะหดานการเงิน 
และดานการบริหารการวิเคราะหโครงการ
ภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน การ
ติดตามและประเมินผลโครงการ กรณีศึกษา
ของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

EN 414 117 Project Feasibility 
Study 

3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

3.5 การจัดการการผลิต ระเ บียบวิ ธีการ วิจัยดํ า เ นินงานในการ
แกปญหาวิศวกรรมอุตสาหการแผนใหมข้ัน
แนะนํา การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
การโปรแกรมเชิงเสน แบบจําลองการขนสง 
การจัดการโครงงาน ทฤษฎีเกมส ทฤษฎี
แถวคอย แบบจําลองวัสดุคงคลัง การจําลอง
ในกระบวนการตั ดสิ น ใจ  และการ ใช
ซอรฟแวรท่ีเก่ียวของ 

EN 413 101 Operations 
Research 

3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

ระบบการผลิต ข้ันแนะนํา เทคนิคการ
พยากรณ  การจัดการวัสดุคงคลัง  การ
วางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุนและ
กําไรสําหรับการตัดสินใจ  การกําหนดงาน
การผลิต การควบคุมการผลิต 

EN 413 106 Production 
Planning and Control 

3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานข้ัน
แนะนํา องคประกอบของโลจิสติกสและโซ
อุปทาน พ้ืนฐานและการตัดสินใจดาน
ตําแหนงท่ีตั้ง พ้ืนฐานและการตัดสินใจ ดาน
การขนสง ดานสินคาคงคลังและคลังสินคา 
ตนทุนโลจิสติกสและการควบคุม กรณีศึกษา
ดานการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 

EN 463 100 Logistics and 
Supply Chain Management 

3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

3.6 การบูรณาการทาง
วิศวกรรมอุตสาหการ 

การออกแบบคลังสินคาและการวางแผนดาน
อุปกรณและสิ่ ง อํานวยความสะดวกข้ัน
แนะนํา บทบาทของคลังสินคา ทําเลท่ีตั้ง
คลังสินคา กระบวนการในคลังสินคา (การ
รับเขาและการเก็บสินคา การหยิบสินคา 
การเติมเต็มสินคา การสงมอบสินคา) แผนผัง
คลังสินคาและการออกแบบ อุปกรณจัดเก็บ

EN 463 103 Warehouse Design 
and Management 

3 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 
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และขนถายวัสดุภายในคลังสินคา ตนทุน
คลังสินคา ระบบบริหารจัดการคลังสินคา 

4. ปฏิบัติการ    
4.1 ปฏิบัติการ 1  ปฏิบัติการตามการวิเคราะหแรงดัน กระแส

และกําลังไฟฟาในวงจรไฟฟากระแสตรงและ
กระแสสลับ หมอแปลงไฟฟา เครื่องจักรกล
ไฟฟาข้ันแนะนํา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอร
ไฟฟา หลักการของระบบไฟฟาสามเฟส 
วิธีการสงกําลังไฟฟา เครื่องมือวัดไฟฟาข้ัน
พ้ืนฐาน อุปกรณสารก่ึงตัวนําข้ันแนะนํา  
อยางนอย 10 การทดลอง 

EN 212 002 Fundamentals of 
Electrical Engineering 
Laboratory 

1 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

4.2 ปฏิบัติการ 2  ป ฏิ บั ติ ก า ร จํ า น ว น  10-12 ป ฏิ บั ติ ก า ร 
เก่ียวกับปฏิบัติการการวัดทางวิศวกรรม
เบ้ืองตน ไดแก การวัดอุณหภูมิ การวัดความ
ดัน การวัดอัตราการไหล ฯลฯ ปฎิบัติการ
ทางดานวัสดุ ไดแก ความเคน ความเครียด 
ความลา ความแข็ง การกระแทก ฯลฯ และ
ปฏิบัติการการตรวจสอบคุณลักษณะของ
วัสดุเบ้ืองตน 

EN 412 002 Mechanical and 
Materials Engineering 
Laboratory 

1 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

4.3 ปฏิบัติการ 3  ปฏิบัติการในหัวขอดานวิศวกรรมการผลิต  
การหลอ  กระบวนการทางความรอน การ
ข้ึนรูป  การเช่ือม และการตัดเฉือน 

EN 413 003 Manufacturing 
Engineering Laboratory 

1 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 

4.4 ปฏิบัติการ 4 ปฏิบัติการในหัวขอดานการวิเคราะหงาน
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส ไดแก การใช
เครื่องมือตางๆ เพ่ือวิเคราะหและปรับปรุง
กระบวนการทํางานและเพ่ิมผลผลิต จัด
เสนทางการขนสง การจัดการสินคาคงคลัง 
การใชระบบอัตโนมัติ 

EN 463 104 Industrial and 
Logistics Engineering 
Laboratory 

1 หนวยกิต/
45 ช่ัวโมง 
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2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา 2565-2569 

สาระการเรียนรูของแตละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  
SC 401 206 Calculus for Engineering I ผศ. ดร.อังคณา บุญยืด 

วท.ด. (คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

วท.ม. (คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลยัขอนแกน

ประสบการณสอน 21 ป 

SC 401 207 Calculus for Engineering II 

 

อ. ดร.อุดม โชติวรรธกวณิช 

ปร.ด. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วท.ม. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประสบการณสอน 5 ป 

SC 402 202 Calculus for Engineering III ผศ. ดร.นิมิต นิมานะ 

ปร.ด. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลยันเรศวร 

วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลยันเรศวร 

ประสบการณสอน 4 ป 

SC 402 302 Differential Equations for Engineering ผศ. ดร.วริษา นาคพิมพ 

วท.ด. (คณิตศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ

นาร ี

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลยัขอนแกน 

ประสบการณสอน 11 ป 

SC 201 005 General Chemistry ศาสตราจารยวิทยา เงินแท 

วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วท.ด. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ประสบการณสอน 14 ป 

SC 201 006 General Chemistry Laboratory ศาสตราจารยวิทยา เงินแท 

วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วท.ด. เคมี (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ประสบการณสอน 14 ป 

SC 501 003 General Physics Laboratory I รศ.ดร.ไพโรจน มลูตระกูล 

วศ.บ. (ฟสิกส), มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 

วศ.ม. (ฟสิกส), จุฬางกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 
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Ph.D. (Physics), University of Leeds, UK.

ประสบการณสอน 13 ป 

SC 501 004 General Physics Laboratory II รศ.ดร.ไพโรจน มลูตระกูล 

วศ.บ. (ฟสิกส), มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 

วศ.ม. (ฟสิกส), จุฬางกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 

Ph.D. (Physics), University of Leeds, UK.

ประสบการณสอน 13 ป 

SC 501 005 Fundamentals of Physics I รศ.ดร.วิวัธน ยังดี 

วศ.บ. (ฟสิกส), มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 

วศ.ม. (ฟสิกส), จุฬางกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 

Ph.D. (Bio-Medical Physics), University of 

Aberdeen, UK. 

ประสบการณสอน 15 ป 

SC 501 006 Fundamentals of Physics II รศ.ดร.วิวัธน ยังดี 

วศ.บ. (ฟสิกส), มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 

วศ.ม. (ฟสิกส), จุฬางกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 

Ph.D. (Bio-Medical Physics), University of 

Aberdeen, UK. 

ประสบการณสอน 15 ป 
  

องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  
EN 001 202 Engineering Drawing 1. ผูชวยศาสตราจารยจุฬาภรณ เบญจปยะพร 

 Ph.D. (Mechanical Engineering), University 
of New South Wales, Australia 

 M.Eng. (Mechanical Engineering), 
University of New South Wales, Australia 

 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 ประสบการณการสอน 28 ป 
EN 001 200 Statics 1. รองศาสตราจารยรตัมณี นันทสาร 

 Ph.D. (Civil Engineering), University of 
South Australia, Australia. 

 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ประสบการณการสอน 21 ป 

EN 002 204 Engineering Materials 1. รองศาสตาจารยปาพจน เจรญิอภบิาล 
 B.S. (Materials Science and Engineering), 

Columbia University, USA. 
 M.S. (Materials Science and Engineering), 

University of Pennsylvania, USA. 
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 Ph.D. (Materials Science and 
Engineering), University of Pennsylvania, 
USA. 

 ประสบการณการสอน 12 ป 
EN 001 203 Computer Programming 1. ผูชวยศาสตราจารยจริะเดช พลสวัสดิ ์

 วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

 วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 ประสบการณการสอน 18 ป 
EN 412 000 Engineering Statistics 1. รองศาสตราจารยดนัยพงศ เชษฐโชติศักดิ ์

 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 M.S. (Industrial Engineering), Wichita 
State University, USA. 

 Ph.D. (Industrial Engineering), Wichita 
State University, USA.  

 ประสบการณการสอน 18 ป 
EN 412 500 Manufacturing Processes 1. ผูชวยศาสตราจารยสุขอังคณา แถลงกัณฑ 

 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 M.Met. (Advanced Metallurgy), University 
of Sheffield, United Kingdom 

 Ph.D. (Engineering Materials), University 
of Sheffield, United Kingdom 

 ประสบการณการสอน 25 ป 
EN 512 300 Thermodynamics I 1. รองศาสตราจารยอัครพล จันทรออน 

 Ph.D. (Mechanical Engineering), Royal 
Melbourne Institute of Technology 
University, Australia 

 B.Eng. (Mechanical Engineering), Royal 
Melbourne Institute of Technology 
University, Australia 

 ประสบการณการสอน 13 ป 
EN 211 001 Fundamentals of Electrical Engineering 1. ศาสตราจารยอภิรัฐ ศริิธราธิวัตร 

 Ph.D. (Electrical Engineering), Manchester 
University, UK 

 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ประสบการณการสอน 29 ป      
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สาระการเรียนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาท่ีเก่ียวของหรือความคาดหวัง 
ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 
ระบุรายช่ือและคณุวุฒิการศึกษาผูสอน 
ในแตละองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม  
EN 001 205 Engineering Skills Development 1.  ผูชวยศาสตราจารยภาณุพงษ วันจันทึก 

 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 M.Phil. (Computer Science), University of 

Manchester, United Kingdom 
 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 ประสบการณสอน 27 ป 

EN 463 105 Product Design and Development 1. ผูชวยศาสตราจารยฐิติพงศ จํารัส 
 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 Ph.D. (Industrial Engineering and 

Engineering Management), National Tsing 

Hua University, Taiwan 

 ประสบการณการสอน 9 ป 

EN 412 300 Industrial Work Study and Productivity 
Improvement 

1. ผูชวยศาสตราจารยศริวดี อรญันารถ 
 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 M.Eng.Sc. (Manufacturing Engineering 

and Management), The University of 

New South Wales, Australia 

 M.Log.Man (Logistics Management), The 

University of Sydney, Australia 

 D.Man.Eng. (Logistics Engineering), 

Waseda University, Japan 

 ประสบการณการสอน 10 ป 
EN 413 302 Safety Engineering 1. ผูชวยศาสตราจารยอภิชาติ บุญมา 

 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 M.S. (Industrial Engineering), North 

Carolina State University, USA. 

 Ph.D. (Industrial Engineering), North 

Carolina State University, USA. 

 ประสบการณการสอน 9 ป 
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EN 413 200 Quality Control 1. รองศาสตราจารยปนิทัศน สรุียธนาภาส 
 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

 Ph.D. (Decision Sciences), The University 

of Manchester, United Kingdom 

 ประสบการณการสอน 7 ป 
EN 413 400 Engineering Economy 1. ผูชวยศาสตราจารยฐนวรรธน นิยะโมสถ 

 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 Ph.D. (Operational Research and 

Cybernetics), University of Chinese 

Academy of Sciences, China 

 ประสบการณการสอน 7 ป 
EN 414 117 Project Feasibility Study 2. ผูชวยศาสตราจารยฐิติพงศ จํารัส 

 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 Ph.D. (Industrial Engineering and 

Engineering Management), National Tsing 

Hua University, Taiwan 

 ประสบการณการสอน 9 ป  
EN 413 101 Operations Research 1. ผูชวยศาสตราจารยคมกฤช ปติฤกษ 

 อส.บ. (วิศวกรรมขนถายวัสดุ) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 M.Eng. (Industrial Engineering), Lamar 

University, USA. 

 Ph.D. (Industrial & Systems Engineering), 

Auburn University, USA. 

 ประสบการณการสอน 10 ป 
EN 413 103 Production Planning and Control 1. ผูชวยศาสตราจารยทวี นาครัชตะอมร 

 B.S. (Industrial Engineering), Lehigh 

University, USA. 

 M.S. (Industrial Engineering), Lehigh 

University, USA. 

 วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 
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 ประสบการณการสอน 8 ป 

EN 463 100 Logistics and Supply Chain Management 1. ผูชวยศาสตราจารยศริวดี อรญันารถ 
 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 M.Eng.Sc. (Manufacturing Engineering 

and Management), The University of 

New South Wales, Australia 

 M.Log.Man (Logistics Management), The 

University of Sydney, Australia 

 D.Man.Eng. (Logistics Engineering), 

Waseda University, Japan 

 ประสบการณการสอน 10 ป 

EN 463 103 Warehouse Design and Management 1. ผูชวยศาสตราจารยฐนวรรธน นิยะโมสถ 
 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 Ph.D. (Operational Research and 

Cybernetics), University of Chinese 

Academy of Sciences, China 

 ประสบการณการสอน 8 ป 

EN 464 998 Logistics Engineering Pre-Project อาจารยประจําหลักสตูรฯ 
EN 464 999 Logistics Engineering Project อาจารยประจําหลักสตูรฯ 
ปฏิบัติการ  
EN 212 002 Fundamentals of Electrical Engineering 
Laboratory 

1. รศ.ดร.นภสัถ ไตรโรจน 
 Ph.D. (Electrical Engineering), Brown 

University, USA 
 M.S (Electrical Engineering), University of 

Washington, USA 
 B.S. (Electrical Engineering), Columbia 

University, USA 
 ประสบการณสอน 14 ป 

EN 412 002 Mechanical and Materials Engineering 
Laboratory 

1. รองศาสตาจารยธีรวัฒน เหลานภากุล 
 วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 M.Eng. (Agricultural System and 

Engineering), Asian Institute of 
Technology 

 Ph.D. (Materials Science), Nagaoka 
University of Technology, Japan  

 ประสบการณการสอน 9 ป 
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EN 413 003 Manufacturing Engineering Laboratory 1. ผูชวยศาสตราจารยสุขอังคณา แถลงกัณฑ 
 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
 M.Met. (Advanced Metallurgy), University 

of Sheffield, United Kingdom 
 Ph.D. (Engineering Materials), University 

of Sheffield, United Kingdom 
 ประสบการณการสอน 25 ป 

 
EN 463 104 Industrial and Logistics Engineering 
Laboratory 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยศริวดี อรญันารถ 
 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 M.Eng.Sc. (Manufacturing Engineering 

and Management), The University of 
New South Wales, Australia 

 M.Log.Man (Logistics Management), The 
University of Sydney, Australia 

 D.Man.Eng. (Logistics Engineering), 
Waseda University, Japan 

 ประสบการณการสอน 10 ป 
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สวนที่ 5 สิง่สนับสนุนการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
1. หองปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการทดลอง 
หองปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมโลจิสติกส  คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

 
 
1.1.1 หองปฏิบั ติการวิชา EN412002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ  (Mechanical and Materials 
Engineering Laboratory)  
 1.1.1.1 สถานท่ีตั้ง ชั้น 1 อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หอง 8136 
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4.1.1.2 อุปกรณและชุดการทดลอง ประกอบดวย  
 

 
เครื่องทดสอบดวยแรงกระแทก 

 

 
เครื่องทดสอบความแข็งแบบรอคเวลดิจิตอล 
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เครื่องทดสอบความแข็งแบบรอคเวลไดอัล 

 

 
เครื่องทดสอบความแข็งแบบบริเนล 

 

 
เครื่องทดสอบความแข็งแบบไมโคร 
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เครื่องทดสอบแรงดึง 

 

 
กลองสเตอริโอไมโครสโคป 

 

 
กลองจุลทรรศนและซอรฟแวรวิเคราะหโครงสรางจุลภาค 
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ชุดกลอง scanning  electron 

  
1.1.1.3 หัวขอการทดลอง  

หัวขอการทดลอง EN412002 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ (Mechanical and Materials 
Engineering Laboratory) 8 การทดลอง ประกอบดวย 

การทดลองท่ี 1  การทดสอบความแข็ง (Hardness Testing) 
การทดลองท่ี 2  การทดสอบการกระแทก (Impact Testing) 
การทดลองท่ี 3  การทดสอบแรงดึง ( Tensile Testing) 
การทดลองท่ี 4  การทดสอบความลา (Fatigue Testing) 
การทดลองท่ี 5  การวัดขนาดเกรนในโลหะ 
การทดลองท่ี 6  การวิเคราะหโครงสรางของวัสดุดวยเทคนิค X-ray Diffraction (เบื้องตน) 
การทดลองท่ี 7  การวิเคราะหพ้ืนผิวดวย Scanning Electron Microscopy 
การทดลองท่ี 8  การศึกษาองคประกอบของวัดสดุดวยเทคนิค Optical Emission Spectroscopy 

 
1.1.2. หองปฏิบัติการวิชา EN413003 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต (Manufacturing Engineering Laboratory)  

1.1.2.1 สถานท่ีตั้ง ชั้น 1 อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หอง 8135  
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 1.1.2.2 อุปกรณและชุดการทดลอง ประกอบดวย 
  
 

 
 

 
เครื่องมือพ้ืนฐานและอุปกรณ Safety 

 

 
เครื่องกัด (Milling machine) 
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เครื่องตัด (Cutting machine) 

 

 
เครื่องตัด (Cutting machine) 
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เวอรเนียร 

 

 
เครื่องเชื่อม TIG (tungsten inert gas) 
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เครื่องเชื่อม MIG (Metal inert gas) 

 

 
เครื่องเชื่อมไฟฟา INVERTER 
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ชุดสาธิตการเชื่อมโลหะดวยกาซ (Oxy-Acetylene welding) 

 

 
เครื่องตัดพลาสมา (Plasma cutting) 

 
เตาอบแบบเหนี่ยวนําไฟฟา 
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เครื่องตัดชิ้นงานรอบสูง 

 

 
เครื่องขัดผิวชิ้นงาน 

 

 
กลองจุลทรรศนและซอฟแวรวิเคราะหโครงสรางจุลภาค 
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กลองสเตริโอไมโครสโคป 

 

 
เครื่องวัดความแข็งแบบร็อคเวล 
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เครื่องวัดความแข็งแบบวิกเกอร 

 
เครื่องฉีดพลาสติก 

 
เครื่องอัดแบบไฮดรอลิก 
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เครื่องอัดแบบเพลาขอเหวี่ยง 

 

 
เครื่องตัดโลหะแผน 

 

 
เครื่องกลึง (Lathe) 
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เครื่องกลึงแบบ Mini CNC Lathe 

 
เตาหลอมไฟฟา 

 

 
เตาหลอมไฟฟาขนาดเล็ก 
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อุปกรณและเครื่องมือสําหรับสรางแบบหลอทรายชื้น 

 

 
เตาอบทราย 
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เตาอบทรายขนาดเล็ก 

 

 

เครื่องมือทดสอบสมบัติทรายหลอ : เครื่องทดสอบแรงเฉือน 
 

 

เครื่องมือทดสอบสมบัติทรายหลอ : เครื่องทดสอบแรงเฉือนและแรงอัด 
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เครื่องมือทดสอบสมบัติทรายหลอ : เครื่องทดสอบความแข็ง 
 

 

เครื่องมือทดสอบสมบัติทรายหลอ : เครื่องทดสอบความชื้นทราย 
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เครื่องวิเคราะหองคประกอบทางเคมี (spectrometer) 
 

 
เครื่องขัดผิวและขัดระนาบ 

 
 1.1.2.3 หัวขอการทดลอง 
  หัวขอการทดลองวิชา EN413003 ปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต (Manufacturing Engineering 
Laboratory) 5 การทดลอง ประกอบดวย 
  การทดลองท่ี 1 เรื่อง การกัดข้ึนรูปโลหะ 
  การทดลองท่ี 2 เรื่อง การเชื่อมโลหะดวยกระบวนการเชื่อม TIG และ MIG 
  การทดลองท่ี 3 เรื่อง กระบวนการชุบแข็งและเทมเปอรเหล็กกลาเครื่องมือ 
  การทดลองท่ี 4 เรื่อง การข้ึนรูปโลหะแผนและการฉีดข้ึนรูปพลาสติก 
  การทดลองท่ี 5 เรื่อง การหลอข้ึนรูปโลหะดวยแบบหลอทรายชื้น 
 
1.1.3 หองปฏิบัติการวิชา EN412001 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Laboratory)  

1.1.3.1 สถานท่ีตั้ง ชั้น 2 อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  หอง 08213 
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 1.1.3.2 อุปกรณและชุดการทดลอง ประกอบดวย 
 

 
อุปกรณการผลิตสมุดโนต 

 

 
นาฬิกาจับเวลา 

 
ชุดลูกปดสี 
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ชุดอุปกรณประกอบนอต 

 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

 
 1.1.3.3 หัวขอการทดลอง 
  หัวขอการทดลองวิชา EN412001 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ( Industrial Engineering 
Laboratory) 11 การทดลอง ประกอบดวย 
  การทดลองท่ี 1 เรื่อง การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต 
  การทดลองท่ี 2 เรื่อง การวิเคราะหความสูญเปลาและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
  การทดลองท่ี 3 เรื่อง กระบวนการแกปญหาโดยท่ัวไปและการประยุกตใชเครื่องมือคุณภาพ 
  การทดลองท่ี 4 เรื่อง การออกแบบกระบวนการใหม    

  การทดลองท่ี 5 เรื่อง การวิเคราะหกระบวนการ 
  การทดลองท่ี 6 เรื่อง การวิเคราะหกิจกรรม 
  การทดลองท่ี 7 เรื่อง การศึกษาเวลาโดยตรง 
  การทดลองท่ี 8 เรื่อง การจัดสมดุลสายการผลิต 
  การทดลองท่ี 9 เรื่อง การสุมงาน 
  การทดลองท่ี 10 เรื่อง การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบไมโคร 
  การทดลองท่ี 11 เรื่อง การศึกษาเวลาแบบพรีดีเทอมิน 
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1.2. โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 
คณะฯ และหลักสูตร จัดใหมีการเรียนการสอนสวนใหญอยูท่ีตึกเพียรวิจิตร และอาคาร 50 ป และบางสวนใน

หองเรียนท่ีสาขาวิชาตามลําดับ เพ่ือตอบสนองนโยบายของคณะในการใชสถานท่ีรวมกันเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร
พลังงาน การจัดหองเรียนจะข้ึนกับจํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะลงทะเบียนในรายวิชา จํานวนกลุม ลักษณะของการ
บรรยาย และเวลาท่ีใชในการเรียนการสอนโดยหากมีความจําเปนตองใชอุปกรณคอมพิวเตอรก็สามารถท่ีจะใช
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีสาขาวิชาหรือหองปฏิบัติการท่ีชั้น 3 ของตึกเพียรวิจิตร ในแตละหองบรรยายท่ีใชใน
หลักสูตร มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตอการเรียนการสอน ไดแก คอมพิวเตอร โปรเจ็คเตอร กระดาน ไมโครโฟน และ
อุปกรณฉาย visualizer ในปการศึกษา 2562 ไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูง iMac จํานวน 
30 เครื่อง และในปการศึกษา 2563 ไดมีการจัดงบประมาณกอนใหญเพ่ือปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร A , B และ 
C รวมถึงจัดซ้ือเครื่อง  คอมพิวเตอรสเปกสูงทดแทนเครื่องเดิม จํานวน 70 เครื่อง ไวในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร C 
เพ่ือรองรับการเรียนการสอนแบบ Smart Classroom  

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีการสนับสนุนการใชโปรแกรมท่ีถูกลิขสิทธิ์ โดยศูนยคอมพิวเตอรมีการจัดซ้ือและบริการ
โปรแกรมพ้ืนฐาน Microsoft Windows, Microsoft Office, SPSS, STATA, Oracle Database, โปรแกรมปองกันไวรัส 
Kaspersky, โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน Turnitin AutoCAD 2017, Civil 3D 2017 Metric, Revit 2017, 
UniSim Design R460, UniSim Flare R460, SketchUp, SoilWork 2019, NX 11. 0, FlexSim 2018 นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยและคณาจารยมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตท่ีรวดเร็ว ท่ัวถึงและทันสมัย ซ่ึงดูแลโดยสํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยในปการศึกษา 2562 มีการอนุมัติใหซ้ือโปรแกรมเพ่ิมเติม คือ Software 
Transport Management System โปรแกรมจําลองการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน สําหรับปการศึกษา 2563 คณะฯ ไดมี
การตอ License  และ Update Version ของโปรแกรมขางตน และโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการเรียนการสอนรายวิชา
ดานวิศวกรรมโลจิสติกส ไดแก Microsoft Office LINGO, Minitab, Python, Visual Studio, VRP web-application, 
AS/RS system, Warehouse Management System,  MATLAB, Arena, และ SIMIO โดยตัวอยางรายวิชา ท่ี ใช
โปรแกรมสําเร็จรูปหรือซอฟตแวรมีดังนี้ 
 

รายวิชา กลุมวิชา โปรแกรมสําเร็จรูป 
EN413104 การประยุกตคอมพิวเตอรในงาน
อุตสาหกรรม (Computer Application in 
Industry) 

วิชาชีพวิศวกรรมโลจิสติกส • Microsoft Office 

• LINGO  

• Minitab 
EN464200 แบบจําลองการไหลภายในโครงขาย
สําหรับการประยุกตใชในโลจิสติกส (Network Flow 
Modeling for Logistics Application) 

วิชาชีพวิศวกรรมโลจิสติกส • Python  

• Visual Studio 

• LINGO 
EN463100 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 
(Logistics and Supply Chain Management) 

วิชาชีพวิศวกรรมโลจิสติกส • VRP web-
application 

EN463102 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา 
(Inventory and Warehouse Management) 

วิชาชีพวิศวกรรมโลจิสติกส • AS/RS system 

• WMS  
EN414109 เทคนิคข้ันพ้ืนฐานการหาคาเหมาะท่ีสุด 
(Basic Optimization Technique) 

วิชาเลือก • MATLAB  

• LINGO 
EN414105 เทคนิคการจําลองดวยคอมพิวเตอร 
(Computer Simulation Technique) 

วิชาเลือก • Arena 

• SIMIO 
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2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 
2.1 หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตรไดมีการปรับปรุงครั้งใหญในป 2559  โดยการยายจากอาคาร EN15 ไปยังอาคาร 
EN18 และมีการจัดรูปแบบใหเหมาะสมกับการเรียนรูของนักศึกษาสมัยใหม เปน smart library ซ่ึงไมเพียงแตเอ้ือให
นักศึกษาเขาหองสมุดเพียงเพ่ือไปยืมหนังสือ แตยังเอ้ือในการไปทํากิจกรรมกลุม อานหนังสือ คนควาหาขอมูล และเรียนรู
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึนกวาเดิมมาก รูปแบบของหองสมุดดังกลาวไมไดมีเพียงหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร
แตยังมีท่ีหอสมุดกลางและหองสมุดประจําคณะอ่ืนๆ อีกดวย ซ่ึงนักศึกษาสามารถเขาไปใชงานไดโดยสะดวก นอกจาก
หองสมุดแลว คณะวิศวกรรมศาสตร ไดจัดสถานท่ีใหนักศึกษาไดอานหนังสือบริเวณหองโถงอาคาร 50 ป และตึกเพียร
วิจิตร สําหรับการเรียนรูดวยตนเองผานระบบคอมพิวเตอร คณะฯ ไดจัดใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีชั้น 3 ตึกเพียร
วิจิตร 

ระบบสารสนเทศและสํานักวิทยบริการมีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส 
ใหบริการดังนี้ 

(1) หนังสือ 
ภาษาไทย     จํานวน     2,082  รายการ 
ภาษาตางประเทศ    จํานวน     5,782  รายการ 
(2) วารสาร 

 ภาษาไทย     จํานวน             16  รายการ 
 ภาษาตางประเทศ    จํานวน               23  รายการ 

(3) ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e-books, e-journals และอ่ืนๆ) ประกอบดวย 
     3.1 ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) คือ ฐานขอมูลท่ีใหรายการอางอิงและสาระสังเขปของบทความ
หรือเอกสาร ระบบออนไลน ไดแก Dissertation Abstracts Online ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทยออนไลน และ Sci 
Finder 
    3.2 ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) คือ ฐานขอมูลท่ีใหรายละเอียดเอกสารฉบับเต็มของ
วารสาร (e-journal) หรือหนังสือ (e-book) ไดแก 
 (1) วารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journals)          
  1. Academic Search Complete 
  2. Cambridge Journal Online 
  3. H.W. Wilson 
  4. Science Direct 
  5. SpringerLink - Journal 
  6. Web of Science 
 (2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-books)   
  1. ScienceDirect E-books   
  2. Cambridge-core-ebookCambridge Core (ebook) 
 (3) E-Theses & E-Research 
  1. ProQuest Dissertations & Theses Global 
  2. KKU E-Theses 
  3. TDC (Thai Digital Collection) 
  4. STKS Thai Thesis Online 
  5. Digital Research Information Center by NRCT 
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6. CHE PDF Dissertation Full Text 
3.3 ฐานขอมูลของหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Library Database) คือ ฐานขอมูลท่ีหองสมุดสรางข้ึน

เอง และสืบคนดวยคอมพิวเตอรระบบออนไลน ประกอบไปดวย 
 (1) ฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
 (2) ฐานขอมูล E-Thesis 
 (3) ฐานขอมูลสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด WebOPAC 
 

2.1. ส่ิงอํานวยความสะดวก 
สิ่งอํานวยความสะดวกของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร คือเครื่องมืออุปกรณและหองปฏิบัติการเพ่ือรองรับ

การเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาตองมีประสบการณการใชงานเครื่องมือและอุปกรณในแตละสาขาวิชา 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหลักการ วิธีการใชงานท่ีถูกตอง และมีทักษะในการใชงานจริง รวมท้ังการเขาถึงแหลงสารสนเทศ
ท้ังหองสมุดและอินเทอรเน็ตและสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วิดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงสื่อประกอบการ
สอนท่ีจัดเตรียมโดยผูสอน ดังนั้น ตองมีทรัพยากรข้ันต่ําเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

(1) มีหองเรียนท่ีมีสื่อการสอนและอุปกรณท่ีทันสมัย เอ้ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(2) มีหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอมท้ังวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และซอฟตแวรท่ี
สอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมถึงหองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมี
การบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

(3) ตองมีเจาหนาท่ีสนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และมีโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี
ถูกตองตามกฎหมายท่ีพรอมใชปฎิบัติงาน สําหรับใชประกอบการสอน 

(4) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาท่ีเปดสอนท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีเก่ียวของในจํานวนท่ี
เหมาะสม โดยจํานวนตําราท่ีเก่ียวของตองมีเพียงพอ 

(5) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการตอจํานวน
นักศึกษาในอัตราสวนท่ีเหมาะสม 

ท้ังนี้ ทรัพยากรข้ันต่ําเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชา ตองมีความพรอมอยูในท่ีตั้งเดียวกับหลักสูตรท่ีขอเปด
ดําเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหเปนไปตาม 

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 (หรือฉบับ
ปรับปรุงแกไขลาสุด) ขอ 14 วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

• ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการ
หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 วาดวยมาตรฐานดานพันธกิจ
ของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการ
เรียนรู 

สําหรับกลไกการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีอยูในรูปของหนังสือ วารสาร หรือตํารา สําหรับใชในการเรียนการ
สอนนักศึกษาในหลักสูตร จะเปนในรูปแบบของการเก็บรวบรวมทรัพยากรไวท่ีสวนกลางของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย 
คือ หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตรและหอสมุดกลาง ซ่ึงมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหเหมาะสมกับพฤติกรรมของ
นักศึกษาในปจจุบัน นอกจากนั้น ตัวทรัพยากรของหองสมุดก็มีความหลากหลาย เจาหนาท่ีหองสมุดจะทําหนาท่ีประเมิน
ความเพียงพอของหนังสือ ตํารา รวมท้ังสอบถามคณาจารยในการจัดซ้ือหนังสือและตําราท่ีใชในการเรียนการสอน โดย
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเปนนอกจากนี้มีเจาหนาท่ีดาน
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โสตทัศนอุปกรณซ่ึงทําหนาท่ีอํานวยสะดวกในการใชสื่ออิเล็กทรอนิคแกอาจารย พรอมท้ังทําการสอบถามความตองการใช
สื่ออิเล็กทรอนิกสของอาจารยทุกปการศึกษา 

 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

ภาคผนวก 4 แสดงรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจําปการศึกษา 2563 (ผลการดําเนินงาน
ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2563- 31 กรกฎาคม 2564)  
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สวนที่ 6 ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือท่ีสภาสถาบันการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 
แสดงหลักฐานท่ีมีรายละเอียดการอนุมัติหลักสูตร 

 
ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณท่ีผานการอนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษา 
แสดงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณท้ังหมด 

 
ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) 
แสดงรายละเอียดของแผนการสอน (มคอ.3) แตละรายวิชาท่ีใชในการเทียบกับองคความรูท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

 
ภาคผนวก 4 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจาํปการศึกษา 2563 
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจําปการศึกษา 2563 (ผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2563- 31 
กรกฎาคม 2564) 
 

ภาคผนวก 5  
เอกสารแนบทายหมายเลข 1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
เอกสารแนบทายหมายเลข 2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1072/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณและการพิจารณา
อุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 

 
 


